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Resumo: Na atual busca pela permanência da competitividade organizacional, as empresas 
têm utilizado o planejamento estratégico como uma ferramenta de gestão. Neste contexto, a 
controladoria pode responsabilizar-se pela eficácia econômica da entidade, atuando no 
processo de planejamento, o que se torna possível através da sinergia entre as mais diversas 
áreas do sistema empresarial. Dada à importância desta relação, este trabalho objetiva-se a 
realizar, por meio de uma pesquisa bibliográfica, uma explanação acerca do papel da 
controladoria no planejamento estratégico de organizações competitivas. A controladoria 
tem um papel de grande valia no planejamento estratégico, pois busca assessorar os gestores 
no que tange ao estabelecimento de um arranjo de diretrizes cuja finalidade é a condução da 
empresa a cumprir sua missão, bem como os objetivos e as metas definidas na etapa de 
planejamento. 
Palavras-chave: Controladoria; Planejamento estratégico; Competitividade organizacional. 

 1. Introdução 

A globalização dos mercados impôs às organizações a necessidade de adaptação para 
permanecerem operantes. A exigibilidade de um relacionamento estável entre a organização e 
seu ambiente externo, tornou-se evidente com o advento da globalização, pois, a partir de tal 
momento, as empresas iniciaram seu processo de estruturação, reduzindo hierarquias e 
corrigindo distorções, para busca da otimização de seus resultados, obtendo assim uma maior 
competitividade no mercado. Para tanto, faz-se necessário que as entidades utilizem 
ferramentas estratégicas, como é o caso um planejamento, cujo fundamento centra-se na 
identificação dos objetivos e das metas a serem alcançados.  

O mercado oferece oportunidades, no entanto, devem ser considerados os riscos, 
inerentes à atividade empresarial. Assim, o estabelecimento de estratégias adequadas, as quais 
avaliam as diretrizes e os planos e direcionam-se aos gestores, são indispensáveis para que se 
possa alcançar o tão almejado sucesso organizacional. Os fatores chaves de sucesso, os quais 
possibilitam que a empresa permaneça sustentável e competitiva, devem enfatizar a inovação, 
a liderança, o forte desenvolvimento dos serviços, a qualidade e o marketing efetivo. Deste 
modo, evidencia-se a importância da controladoria no processo de planejamento estratégico, 
pois a mesma configura-se como uma excelente ferramenta administrativa, na medida em que 
proporciona credibilidade, tendo como base informações projetadas, elaboradas, mantidas e 
controladas, direcionando a inteligibilidade nas tomadas de decisões e, consequentemente, 
colaborando para a melhoria em relação à competitividade empresarial.   

Destaca-se, pois, a importância da realização e execução de um planejamento 
estratégico, que Porter (1986) menciona como um processo explícito de estabelecimento de 
estratégias, que asseguram as políticas dos departamentos funcionais, bem como garantem 
que, pelo menos, as diretrizes dos departamentos funcionais sejam coordenadas e dirigidas, 
visando um conjunto comum de metas. A controladoria, quando no papel de órgão integrante 
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da estrutura organizacional, pode desempenhar a função de suporte informacional nas etapas 
de elaboração e avaliação do planejamento estratégico formalizados pelas empresas. 

Neste sentido, é de grande valia o presente estudo, visto que a controladoria pode 
corroborar com o planejamento, propiciando subsídios para que o mesmo seja desenvolvido. 
O objetivo principal deste trabalho é evidenciar esta contribuição da controladoria, através de 
uma pesquisa bibliográfica com diversos autores que tratam acerca do assunto em questão. O 
artigo, em seu primeiro momento, aborda sobre as estruturas organizacionais. A seguir, 
descreve o processo de gestão e na seqüência, expõem a respeito do planejamento estratégico, 
da controladoria e do papel da controladoria no processo de planejamento estratégico. Por 
fim, apresenta as considerações finais e as referências bibliográficas utilizadas no 
desenvolvimento deste estudo. 
  

2. As organizações 

Sabe-se que a origem das organizações é secular, porém a exigência do mercado cada 
vez mais competitivo fez com que estas se aprimorassem cada vez mais. Segundo Daft 
(1999), as organizações, na maioria das vezes, são difíceis de serem percebidas, pois as 
pessoas não identificam a sua presença em suas vidas, sendo que estas estão atuantes na 
aquisição de um produto e até mesmo no consumo de um serviço. 

Etzioni (1989) retrata as organizações como agrupamentos humanos intencionalmente 
constituídos e reconstruídos a fim de atingir objetivos específicos. Estas controlam sua 
natureza e seu destino na medida em que se relacionam com o meio externo. O autor aborda 
ainda a organização como um sistema projetado, administrado e operado para atingir 
determinados objetivos. Tal conceito é semelhante ao de Litter (1970) ao afirmar que uma 
organização está vinculada a algum grau de planejamento consciente e seus propósitos são 
perceptíveis. Assim, as organizações são constituídas por pessoas que têm variadas atividades 
estáveis e regulares, ou seja, as pessoas são treinadas para executar determinadas tarefas, e 
estas, ao deixar a organização, são substituídas por novos membros que exercem as mesmas 
funções realizadas pelo seu antecessor. 

As características de uma organização, de acordo com Etzioni (1989) são assim 
definidas: 
a) Divisão de trabalho, poder e responsabilidade de comunicação, que não são casuais ou 
estabelecidos pela tradição, mas planejados intencionalmente a fim de intensificar a realização 
de objetivos específicos; 
b) A presença de um ou mais centros de poder que controlam os esforços combinados da 
organização e os dirigem para seus objetivos. Estes centros objetivam-se a reexaminar 
continuamente a organização e, quando necessário, reordenam sua estrutura, com a intenção 
de aumentar sua eficiência; 
c) A substituição de pessoal consiste em demitir um colaborador quando este não desempenhar 
satisfatoriamente suas atividades as quais serão designadas a outro melhor capacitado. Além 
disso, organização pode também redistribuir seu pessoal, por meio de transferências e 
promoções. 

A partir dos conceitos e características das organizações, anteriormente mencionados, 
pode-se apontar que são inúmeros os exemplos de organizações, cujos fins podem ser 
lucrativos ou não, tais como: hospitais, escolas, igrejas, equipes esportivas, profissionais, 
entidades filantrópicas, entre outras. 

Ao tratar de empresas, Atkison (2000) expõe que são grupos de pessoas, equipamentos 
e capital, configurando-se de diversos tamanhos e formas. A empresa é um organismo 
econômico, a qual visa à criação de riquezas, transacionando com o mercado fornecedor e o 
consumidor. Esta ao ser administrada, por uma equipe de gerentes, é mantida através do 
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trabalho de várias pessoas, necessitando assim, de recursos para continuar operante e para 
visualizar novos horizontes ao seu negócio.  

Tomando como base o ambiente altamente competitivo, no qual as organizações 
encontram-se inseridas, os gestores deverão ser julgados por sua capacidade de identificar, 
cultivar e explorar as competências essenciais que tornam o crescimento possível e 
sustentável, implicando necessariamente em uma reestruturação do conceito de existência da 
organização. 

  

3. O processo de gestão 

Inicialmente, um aspecto a ser analisado é o processo de gestão adotado pelas 
organizações no atual cenário competitivo, onde, a cada dia identifica-se claramente que, 
implementar estratégias é uma necessidade para a organização se manter no negócio. 

A gestão empresarial é conceituada por Stoner & Freemann (1985, p.5) como o 
processo de “planejar, organizar, liderar, e controlar os esforços realizados pelos membros da 
organização e o uso de todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos 
estabelecidos”. Chiavenato (1994) corrobora com o conceito de Stoner & Freemann (2001), 
definindo o termo gerir como sendo o meio de interpretar os objetivos estabelecidos pela 
empresa, os quais são transformados em ação empresarial através do planejamento, da 
organização, da direção e do controle de todas as área e níveis hierárquicos, a fim de que a 
mesma alcance seus objetivos.  

Na percepção de Hammer (2001), a gestão empresarial sempre foi e continua sendo 
uma das atividades mais complexas, desafiadoras e incertas dentro do contexto de todos os 
empreendimentos realizados pelo homem. Desta forma, uma das premissas básicas para um 
modelo de gestão, é que este seja estruturado, formalizado e capaz de viabilizar o conjunto de 
diretrizes estratégicas existentes.  

Cada empresa tem seu próprio modelo de gestão. Esse modelo é o conjunto de 
princípios estabelecidos pela alta administração de como a empresa deve ser gerida, ou seja, é 
a representação abstrata, por meio de idéias, valores e crenças, expressas ou não, por meio de 
normas e regras que orientam o processo administrativo da empresa. 

Um modelo de gestão, tal como apresentado por Figueiredo & Caggiano (1997), 
consiste em uma forma de controle, cuja finalidade reside na definição das diretrizes do modo 
pelo qual os gestores serão avaliados, bem como os princípios regidos por parte da entidade. 
Almeja-se, através deste modelo, que ofereça parâmetros necessários à orientação da atuação 
dos gestores, tais como: grau de autonomia, critérios de avaliação de desempenhos, posturas e 
práticas gerenciais.  

O processo de gestão baseia-se no modelo de gestão, assumindo diversas formas na 
realidade das empresas. Pereira (1999, p.58) entende que “o processo de gestão deve 
assegurar que a dinâmica das decisões tomadas na empresa conduzam-na efetivamente ao 
cumprimento de sua missão, garantindo-lhe adaptabilidade e o equilíbrio necessário à sua 
continuidade”. 

A seqüência de decisões exigidas dos gestores em função das variáveis ambientais, 
dos objetivos e das metas determinadas deve ser consistente, fundamentada e sistematizada de 
forma lógica. Tal seqüência deve ser consubstanciada em um processo de gestão que deve 
direcionar os esforços das áreas especializadas, no cumprimento da missão da empresa. Neste 
sentido, o processo de gestão consiste em uma série de processos ou subprocessos, que têm 
por finalidade a garantia de que a empresa atinja uma situação objetivada, a partir da situação 
atual. O modelo de gestão preconizado pela controladoria pressupõe a existência de um 
processo de gestão, configurado segundo esse mesmo modelo. 
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Guerreiro (1995) enfatiza que esta seqüência se inicia pelo planejamento estratégico, 
percorrendo as fases de pré-planejamento (simulações), planejamento e programação do 
planejamento operacional, pela fase de execução e, finalmente, pela fase do controle 
gerencial. 

  

4. O planejamento estratégico 

Em uma época impactada por transformações acentuadas, a capacidade de antecipar-se 
é fundamental para o êxito empresarial. Por este fato que, antes mesmo de se elaborar um 
planejamento estratégico as organizações devem identificar, primeiramente, o negócio, a 
missão, e a visão, além de analisar seu ambiente interno e externo. Na concepção de Matos & 
Chiavenatto (1999, p.1), essa antecipação é conhecida como visão estratégica e 
complementam afirmando que “as empresas bem-sucedidas sabem muito bem como utilizar 
essa capacidade pró-ativa e antecipatória, muito antes que os concorrentes tenham condições 
de fazê-lo".  

O planejamento estratégico é um processo de determinação dos principais objetivos de 
uma organização, das políticas e estratégias que a governarão, do uso e disponibilização dos 
recursos para a realização dos objetivos, em que esse processo é composto por premissas, 
planejamento propriamente dito, implementação e revisão. Ele também pode ser chamado de 
Business Plan (BHALL, 1987; ABRAMS, 1991). 

A definição de planejamento de Mintzberg & Quinn (2001) também está relacionada a 
um processo dinâmico e interativo, que descreve como uma série de atividades formalizadas 
para produzir e articular resultados, na forma de sua integração de decisões. 

Há uma grande diversidade na literatura, em se tratando a respeito de mecanismos para 
o desenvolvimento de um planejamento estratégico. Com relação aos termos utilizados no 
planejamento estratégico Mintzberg (1990) e Boar, (1994), retraram que, de um modo geral, 
os conceitos convergem para: 
a) Missão: são visões de longo prazo do que uma organização busca fazer e no que ela deseja 
tornar-se; 
b) Objetivos: são medidas de performance específicas para cada alvo projetadas pela 
organização; 
c) Estratégias: são os enfoques que serão utilizados para obter os objetivos; 
d) Planos: são os roteiros detalhados da direção e curso que a organização tem a intenção de 
seguir na condução de suas atividades para cumprir os objetivos.  

Reich (1992), procurando simplificar a complexidade conceitual, introduziu outra 
definição agrupando alguns dos elementos. Para a autora, objetivos devem ser agregados com 
estratégias dentro de uma unidade de negócio da organização. Objetivos denotam as intenções 
de uma unidade organizacional, representando ambos elementos, ou seja, os alvos futuros (o 
quê) e a forma de obtê-los (como). 

Estas concepções podem ser associadas com a perspectiva de planejamento e com o 
processo, citada por Mintzberg (1990). O autor evidencia que cada negócio mantém certo 
nível  de   planejamento   mas  as características  do  processo  de planejamento podem variar 
significativamente de uma organização para a outra. Lederer & Sethi (1988) definiram o 
processo como uma das dimensões do planejamento estratégico no qual as atividades de 
organização e coordenação são eminentemente essenciais para os gerentes que acompanham a 
execução do plano durante todo o ciclo de vida do planejamento (1-5 anos). 

O planejamento estratégico contribui para o enriquecimento no processo de 
aprendizagem da gestão das organizações, adotando uma metodologia que obriga a pensar no 
futuro e envolvendo as partes interessadas para o trabalho em equipe. Gaj (2002) determina 
como planejamento estratégico o processo organizacional que engloba a adaptação 
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organizacional pela aprovação, tomada de decisão e avaliação. Procura, portanto, responder a 
algumas questões básicas, tais como: por que a organização existe, o que ela faz, e como ela 
faz. O resultado do processo é o conjunto de planos altamente flexíveis, servindo para guiar a 
ação organizacional por um prazo de 3 a 5 anos pela frente. 
 O planejamento estratégico contribui em diferentes aspectos para o desenvolvimento 
das organizações, dentre os principais destaca-se: 
a) Possibilita o resgate social da imagem da organização; 
b) Promove a integração entre as áreas; 
c) Envolve todos os membros da organização no processo decisório; 
d) Cria oportunidades para os membros da organização expressarem seu contentamento, 
ansiedades e descontentamentos; 
e) Gera condições para melhorar o ambiente de trabalho; 
f) Aumenta o nível de satisfação das pessoas; 
g) Resulta em um documento que vai nortear as atividades da organização a curto, médio e 
longo prazo; 
h) Valoriza o profissional; 
i) Melhora a qualidade dos produtos e serviços; 
j) Situa a organização no contexto atual, preparando-a para futuras mudanças organizacionais. 

As etapas que compõem o planejamento estratégico são constituídas a partir de um 
processo evolutivo, no qual são identificados o negócio, a visão e a missão, bem como um 
estudo detalhado das oportunidades e ameaças e dos pontos fortes e fracos, além da análise e 
definição de questões estratégicas, elaborando planos de ações para posterior controle destas e 
seus resultados. Mais do que ter um planejamento estratégico as organizações devem ter visão 
estratégica, ou seja, um quadro inspirador de um futuro preferido, não sendo limitado por 
tempo, representando propósitos globais permanentes, servindo como base para o 
planejamento estratégico.  

A visão é a imagem que a empresa tem sobre si mesma e sobre seu futuro, 
constituindo o ato de ver a si própria através do espaço e do tempo. Na maioria das vezes, a 
visão relaciona-se mais diretamente para o que a organização pretende ser do que como ela 
realmente é. Os autores destacam ainda que a ausência de uma visão dos negócios é 
acentuadamente prejudicial, pois desorienta a organização e os seus membros no que tange às 
suas prioridades inseridas em um ambiente altamente mutável e acirradamente competitivo. 
(MATOS & CHIAVENATTO, 1999). 

Outro aspecto a ser estabelecido pelas organizações é a missão da empresa, que é a 
razão pela qual esta desempenha seu negócio. Gaj (2002) considera a missão como uma frase 
que define a proposta principal da organização. Normalmente, esta é bastante genérica, 
apresentando de forma sucinta aquilo que a empresa pretende fazer. Já Matos & Chiavenatto 
(1999), determinam que a missão é o referencial básico de uma organização, ou seja,  é a 
razão pela qual ela existe, sendo assim, o alvo existencial para o qual convergem todas as 
ações. Eles complementam ainda, argumentando que a missão da empresa não é uma decisão 
inabalável, pelo fato de as oscilações do mercado poderem influenciar revisões nas macro 
diretrizes organizacionais, justificando reformulação nos rumos da empresa ”.  
 A missão é o fim mais amplo que uma organização estabelece para si mesma. Alguns 
autores usam os termos finalidade e missão como sinônimos, mas sua diferenciação pode 
ajudar a compreensão dos objetivos da organização. A finalidade de uma organização é o 
papel primordial, definido pela sociedade na qual ela funciona. Logo a finalidade é um fim 
amplo, que se aplica não só a uma, mas a todas as organizações de determinado tipo de 
sociedade. A finalidade das organizações empresariais em geral é a produção de bens e 
prestação de serviços. 
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Muitas vezes a missão é também confundida com metas e objetivos, no entanto seu 
conceito é muito mais amplo que os outros dois. A missão enfoca os meios, como por 
exemplo, o que uma empresa declara que faz, em oposição às metas e aos objetivos que 
enfoca os fins, ou seja, o que ela espera atingir. 
  Segundo Gaj (2002), objetivos tratam de fixar quais os propósitos a serem alcançados, 
abrangendo tanto os aspectos quantitativos e qualitativos. Na visão de Matos & Chiavenatto 
(1999, p.4) os objetivos são a “definição clara, precisa, sucinta dos alvos a atingir. São os 
indicadores à ação para se chegar aos resultados".  E complementam dizendo “sem objetivos 
consistente, conhecidos e reconhecidos por consenso, haverá divergências de rumos em 
matérias essenciais e não haverá nem coesão das equipes”. 
 Outro aspecto de extrema importância no planejamento estratégico das organizações é 
a análise externa, onde se encontram as oportunidades, que são as situações ou eventos que se 
bem aproveitados pela organização podem facilitar o cumprimento da missão. Nesta análise, 
também se pode identificar as ameaças, que constituem situações ou eventos que podem 
dificultar o cumprimento da sua missão.  
 Também é de suma relevância a análise interna da organização, pois aí estão 
localizados seus pontos fortes e pontos fracos. O primeiro, são as condições internas à 
empresa, que contribuem para o cumprimento da sua missão e facilitam o alcance dos 
objetivos. Já o segundo, representam condições internas à empresa, que reduzem a 
probabilidade de cumprimento da missão, dificultando assim a consecução dos objetivos. 
 Depois de efetuadas as devidas análises externa e interna, a organização tem todas as 
condições de identificar as questões estratégicas, que é o conjunto de condições e pressões 
internas e/ou externas que podem ter efeitos significativos no desempenho da organização ou 
nos seus interesses futuros. De conhecimento das questões estratégicas, a empresa pode 
elaborar os planos de ações, os quais devem indicar o rumo para resolver as mesmas. 
 Em síntese, pode-se considerar que, o planejamento estratégico organizacional é um 
processo que consiste no estabelecimento da visão e missão da empresa, na análise 
sistemática das oportunidades e ameaças do ambiente externo e dos pontos fortes e fracos da 
organização, com o intuito de estabelecer objetivos, estratégias e ações que contribuam para o 
cumprimento da sua missão. Logo, as condições básicas para a eficácia do planejamento 
estratégico, inicialmente, a empresa deve definir a visão e missão da empresa, o desenho do 
cenário a qual está inserida, com a identificação das ameaças e oportunidade, a formulação 
das metas em função dos objetivos, tendo flexibilidade para promover correções sempre que 
necessárias. 
 

5. A Controladoria 

A controladoria, enquanto ciência com origem em vários ramos do conhecimento, 
assume que o processo de gestão ideal deve ser estruturado com base na lógica do processo 
decisório, contemplando as etapas de planejamento, execução e controle. 

A ciência contábil consiste em controlar todos os aspectos temporais, ou seja, passado, 
presente e futuro, e como ciência social estabelece um canal de comunicação entre os entes 
envolvidos. Sendo que a sua relação com a controladoria é preconizada no momento em que 
há implantação, desenvolvimento, aplicação e coordenação de todos os mecanismos inerentes 
à ciência contábil, no contexto interorganizacional (PADOVEZE, 2003). 

Catelli (2001) ressalta que a controladoria enquanto ramo do conhecimento, apoia-se 
na teoria da contabilidade e em uma visão multidisciplinar, sendo responsável pelo 
estabelecimento das bases teóricas e conceituais necessárias para a modelagem, construção e 
manutenção de sistemas de informações e modelo de gestão econômica, que supram de forma 
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adequada as necessidades informativas dos gestores e os induzam durante o processo de 
gestão, quando requerido, a tomarem decisões eficazes. 

Quanto de trata das ciências envolvidas no departamento de controladoria, há 
predomínio da contabilidade, porém, como explica Mosimann & Fisch (1999) esta é formada 
por um conjunto de princípios oriundos da administração, economia, psicologia e estatística.  

A controladoria deve fazer a monitoração dos efeitos da gestão conforme a seguinte 
explanação: 

A controladoria, enquanto órgão integrante da estrutura organizacional 
das empresas é reservado o papel de monitorar os efeitos dos atos da 
gestão econômica sobre a empresa, atuando no sentido de que os 
resultados, medidos segundo conceitos econômicos, sejam otimizados. 
(CARVALHO, 1995, p. 63 apud CALIJURI, 2004, p. 40). 

Torna-se evidente que o objeto da controladoria é fazer com que a atividade da 
empresa seja medida e avaliada, e com esse resultado acompanhar e comparar com o 
desempenho das outras empresas do ramo para mostrar aos gestores como seu resultado 
poderia ser maior e, na seqüência, apontar as devidas correções nas atividades. 

Beuren (2000) complementa o conceito de controladoria quando menciona que a 
atribuição desta é dar suporte informacional em todas as etapas do processo de gestão, com 
vistas a assegurar o conjunto de interesses da empresa, na medida em que mantêm os gestores 
informados sobre os eventos passados, o desempenho atual e os possíveis rumos da empresa. 
Para Figueiredo & Caggiano (1997) o objetivo da controladoria é garantir informações 
adequadas ao processo decisório, colaborando com os gestores na busca da eficácia gerencial. 

No entendimento de Heckert & Wilson (1963 apud Beuren, 2002), é atribuído à 
controladoria duas funções básicas: supervisão da contabilidade geral, da contabilidade de 
custos, da auditoria, dos impostos, dos seguros e das estatísticas; aplicação da função contábil 
para a resolução de problemas administrativos futuros. Considerando o segundo item citado 
anteriormente, é papel da controladoria usar todas as informações contábeis disponíveis como, 
por exemplo, o desempenho sazonal da empresa, para ajudar na resolução de problemas 
futuros que são previstos. Este item deve ser enfatizado já que a supervisão é uma atividade 
básica da controladoria. 

Almeida et al. (2001) salienta que as funções da controladoria estão interligadas ao 
conjunto de objetivos diretamente relacionados com a missão da empresa e destaca as 
seguintes funções: 
a) Subsidiar o processo de gestão: ajudar o processo de gestão dando suporte e apoio para 
projeções e simulações sobre eventos econômicos que possam afetar as decisões dos gestores; 
b) Elaborar a avaliação de desempenho: a controladoria elabora a análise de desempenho de 
todas as áreas, dos gestores, da empresa e da própria área; 
c) Apoiar a avaliação de resultado: elaborar a análise de resultado econômico dos produtos e 
serviços e monitorar e orientar o processo de estabelecimento de padrões. 
d) Gerenciar os sistemas de informação: realizar a padronização e harmonização das diversas 
informações econômicas transmitidas aos gestores. 
e) Atender aos agentes do mercado: através da interação com o meio externo, analisar e 
mensurar o impacto das legislações no resultado econômico da empresa e apoiar os gestores 
no atendimento aos diversos agentes do mercado. 

A controladoria, por se tratar de um departamento, tem sua posição no organograma 
da empresa. Normalmente, a posição de um departamento no organograma indica a 
importância do mesmo para a administração. No entanto, Mosimann & Fisch (1999) abordam 
que vários autores classificam a controladoria como um órgão de staff, porque esta presta uma 
assessoria no controle das áreas da empresa, já que cada gestor controla sua área e se 
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responsabiliza por esta. Há ainda autores que a elevam ao cargo na estrutura de linha devido 
ao profissional da controladoria tomar decisões quanto à aceitação de planos sob o ponto de 
vista econômico, permanecendo no nível da diretoria ou cúpula administrativa.  

Como visto anteriormente, a controladoria não diz respeito somente ao sistema 
contábil das organizações, mas sim a todo o processo de gestão, desde o planejamento, até o 
controle, disponibilizando desta forma, um fluxo de informações necessárias ao cumprimento 
da missão e da continuidade da empresa, objetivando com isto a otimização de resultados.    
Considerando os conceitos já mencionados, apresenta-se a figura 1, a qual ilustra o processo 
funcional da controladoria. 

 
FIGURA 1 - Processo estrutural da controladoria  
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Neste contexto é de suma importância, as organizações atentarem-se para a elaboração 
e implementação de um planejamento estratégico, devidamente ajustado para o porte, a 
atividade e a localização da mesma. 
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6. O papel da controladoria no planejamento estratégico 

A empresa, vista como organismo sistêmico, pode ser definida através de um arranjo 
de áreas que atuam conjuntamente, visando o cumprimento de um objetivo permanente ou 
uma missão almejada. Deste modo, cada elemento que compõe o sistema deve possuir uma 
missão específica, que deve estar integrada com a missão do sistema geral. Todos os recursos 
processados pela organização são de natureza econômica, por isso, a missão da controladoria, 
neste contexto, é a de se responsabilizar pela eficácia econômica da mesma. Assim, a 
controladoria é a responsável pela sinergia que deve haver entre as áreas, na busca da 
otimização do resultado econômico global. Como tal resultado é gerado por meio de decisões 
dos gestores acerca dos eventos que deverão ser provocados para o cumprimento da missão, a 
controladoria tem um papel decisivo para o melhor desempenho do sistema nas fases de 
planejamento operacional, execução e controle, no processo de gestão.  

Em tais etapas, percebe-se grande ansiedade e insegurança quanto à avaliação e 
aceitação dos planos que deverão conduzir a organização rumo a excelência. Desta forma, o 
foco da controladoria, como o das demais áreas da empresa, deve consistir em disponibilizar 
instrumentos informativos que amenizem essas incertezas. A controladoria é, portanto, a 
gestora do sistema de informações econômico/financeiras, responsabilizando-se pela 
sustentabilidade do sistema.  

Alguns princípios que norteiam a atuação da controladoria no apoio ao planejamento 
empresarial são elencados por Mosimann & Fisch (1999), a saber:  
a) viabilidade econômica: os planos devem ser viáveis diante das condições ambientais 
vigentes à época do planejamento; 
b) objetividade: os planos necessitam ser potenciais para que produzam o melhor resultado 
econômico; 
c) imparcialidade: é imparcial no favorecimento de áreas em detrimento do resultado global 
da empresa;  
d) visão generalista: conhecimento do reflexo, em termos econômicos, que o resultado obtido 
por cada área proporciona ao resultado global da empresa. 

A controladoria, no apoio ao planejamento estratégico, busca assessorar os principais 
executivos na definição do melhor conjunto de diretrizes estratégicas que irá conduzir a 
empresa ao cumprimento de sua missão. Subseqüentemente, a controladoria deve captar do 
ambiente externo informações, objetivando a formular e projetar cenários, paralelamente ao 
estudo dos pontos fortes e fracos da empresa, com a intenção de tornar viáveis as decisões 
envolvidas neste processo. 

No planejamento operacional, cabe à controladoria intervir para que os resultados 
econômicos sejam atingidos. Há neste modelo, uma expressiva contribuição da controladoria, 
a qual desempenha o papel de gerenciadora do planejamento operacional, sendo que em 
conjunto com os gestores de cada área, estabelece, quantifica, analisa, seleciona e aprova os 
planos. 

A seleção entre os vários planos alternativos deve recair sobre aqueles que vislumbrem 
melhores resultados. Além disso, Mosimann & Fisch (1999) abordam que é dever da 
controladoria transformar os planos operacionais não quantificados em planos orçamentários 
e, consequentemente, realizar um estudo comparativo entre o que foi orçado e o que, 
efetivamente, foi concretizado, identificando desvios a fim de que sejam avaliados e 
corrigidos. 

O planejamento estratégico tem como produto um plano estratégico, composto por 
diretrizes estratégicas. Por este possuir uma natureza analítica, a controladoria executa um 
papel superficial na elaboração deste plano. Em verdade, esta pode contribuir com sugestões 
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sobre aspectos contemplados no plano estratégico, que garantam melhores diretrizes, 
refletindo em um maior nível de interação sinérgica entre as áreas envolvidas. Desta forma, 
estará cooperando para que os planos táticos e estratégicos aprovados possam garantir a 
otimização do valor econômico da empresa. Em suma, o apoio da controladoria no 
planejamento refere-se à busca da sinergia entre os gestores dos diversos níveis e áreas, 
assessorando-os por meio de informações, na definição do conjunto de planos que serão 
operacionalizados dentro de um horizonte temporal, no qual a empresa espera atingir seus 
objetivos estratégicos, operacionais e orçamentários. 
 

8. Considerações Finais 

Considerando, então, que as organizações estão cada vez mais dependentes do 
ambiente externo, os gerentes destas empresas devem ter como principal objetivo a ser 
atingido, a satisfação do cliente, estabelecendo metas através de um planejamento estratégico 
eficiente que envolva a organização como um todo, utilizando os fatores chaves de sucesso, 
dentro de uma estrutura sustentável. 

Neste sentido, o planejamento estratégico é uma importante forma de atender à 
necessidade de obtenção das melhores diretrizes e planos para a empresa, para que essa tenha 
garantido o cumprimento de sua missão, além de assegurar sua continuidade. Enfatiza-se, 
também, a participação da área de controladoria, auxiliando na elaboração de um modelo de 
obtenção de diretrizes táticas e estratégicas, que permite a contribuição de cada área da 
empresa naquilo que é especialista. Este modelo garante a obtenção das melhores diretrizes, 
pois estabelece a adequada utilização de recursos internos à empresa, seu pessoal especialista. 

Um dos pontos fortes do modelo é a tentativa de envolvimento de um bom número de 
pessoas no processo de elaboração das diretrizes estratégicas. Desta forma, pode-se otimizar a 
utilização de um relevante recurso organizacional, seu pessoal. Consideramos que o 
planejamento estratégico concebido é instrumento valioso na condução dos negócios 
empresariais, haja vista que as fases de elaboração intensificam a interação entre as áreas, por 
permitir momentos de reflexão e discussão conjunta sobre a situação atual e futura da 
empresa. 

Desta forma, concluímos que as organizações devem ter, em seu processo de gestão, o 
planejamento estratégico formalizado, haja vista que as variáveis ambientais impactam suas 
missões de forma favorável ou desfavorável. A controladoria deve participar deste processo, 
elaborando seu planejamento tático e oferecendo auxílio em avaliações econômicas 
significativas para as áreas, na análise das variáveis ambientais, quando necessário. 
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