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RESUMO

Este trabalho tem o propósito de visualizar e ressaltar as atribuições do Sistema de Controle
Interno e reforçar a necessidade e a importância da implantação de uma Unidade de Sistema
de Controle Interno. Além desses fatores, se consideram importantes, para o trabalho, três
características: a primeira, ser objetivo, com alguma prática, e não apenas teórico; a segunda,
que tenha por objeto algo que realmente motive o processo; e a terceira, que dê algum tipo de
contribuição para aqueles que, por uma ou outra razão, irão conhecê-lo. Ressalta-se, portanto,
que a intenção não é abranger o universo de hipóteses técnicas existentes, havendo a
necessidade de adaptação e desenvolvimento, no município, das peculiaridades locais. Enfim,
o presente trabalho destacará a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de
Florianópolis e servirá para a continuidade das discussões e aprimoramentos que envolvem o
Controle Interno e Controladoria Interna propostos como sistema de avaliação da eficiência já
reconhecida. Por fim, é importante a enfatizar que somente através de um eficiente sistema de
controle interno é que se dará a ampla aplicação do que se extrai da Constituição Federal, que
exige planejamento, atingimento de diretrizes e metas, com eficiência e eficácia, pois do
contrário, apenas se resolverão, quando identificadas, questões amiúde e de forma esparsa,
produzindo somente o ressarcimento do dano, pelo fato de não ser possível detectar erros e
irregularidades em tempo oportuno.
Palavras chave: controladoria; controle interno.

ABSTRACT

This work aims to bring out and underscore the attributions of the Internal Control System, as
well as to reinforce the need for implementing a Unit of Internal Control System into the local
City Hall. Therefore, three features are important to be considered: the first is the
objectiveness, taking into account not only the theory but some practice; the second is the
motivation for the process; and the third is the contribution for those who are willing to know
about the process. It is important to highlight that the intention is not to approach the existent
universe of technical hypothesis, but to adapt and develop a study over the needs of the city
local peculiarities. Thus, this work will highlight the administrative structure of Florianópolis
City Hall serving for further discussion and improvement of Internal Control and Audit
Committee Control proposed as an efficiency survey system already recognized. Finally, it is
brought to light that only by an efficient internal control system it will be possible to fully
apply what is required by the Federal Constitution. That is, planning that reaches efficient and
effective aims and directresses, because repeated and sparse issues will only be solved when
mistakes and irregularities are identified on time, otherwise they will cause indemnification
when damage has already been produced.

Key words: audit committee, internal control.
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1 INTRODUÇÃO

A profissionalização do servidor público se faz necessária, principalmente a partir da
edição da Emenda Constitucional nº 19/98, que acresceu o § 2º ao art. 39 da Constituição
Federal, nos seguintes termos:
Art. 39....
§ 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a
formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada,
para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados.
(BRASIL, 1988, p.98).

Em apoio a essa profissionalização, se não explicitamente, todavia mediante diversas
exigências, um conjunto de regras vem requerendo da administração pública e, portanto, do
servidor público um preparo mais adequado para lidar com instrumentos de gestão,
especialmente em se tratando do aprimoramento do sistema de Controle Interno, culminando
na necessidade da criação de uma Unidade Central de Sistema de Controle Interno.
Com fundamento, numa nova forma de administração, a gerencial e, por conseqüência,
de controle, surge um novo conceito de auditoria, não com o sentido repressivo, adstrito a
padrões rígidos, mas sob um enfoque do controle prospectivo, técnico, como atividade de
vanguarda na vigilância e orientação, exercitado em nome do interesse público. Uma auditoria
voltada para o exame da eficiência, eficácia e efetividade dos atos administrativos, sob os
ângulos da legitimidade, razoabilidade e economicidade, trabalhando nas causas dos
descontroles existentes.
Historicamente, o conceito da palavra controle sempre foi cercado de polêmicas e
incompreensões, na medida em que, por diversas vezes, os administradores públicos se
inclinam a entendê-la, única e exclusivamente, como um ato de interferência de profissionais
a bem do serviço público, na sua missão de verificar falhas e irregularidades – e corrigi-las –
em sua administração. Ledo engano, embora para essa finalidade estejam presentes os órgãos
de Controle Externo e Interno.
Logo, o ato de controlar está intimamente ligado ao de planejar. Dá retorno ao
processo de planejamento e visa garantir que, através da aplicação dos recursos disponíveis,
algum resultado seja obtido, na forma de produto ou de serviço. No caso da área pública,

dentre os resultados a serem obtidos com os procedimentos de controle, salienta-se também a
garantia de que os aspectos legais estão sendo rigorosamente observados. É sempre
importante lembrar a regra que diz que, enquanto na iniciativa privada tudo pode ser feito
desde que não caracterize descumprimento à lei, na administração pública deve ser feito o que
a lei determina, exigindo-se, neste caso, a implementação de controles mais rigorosos e
sofisticados.
Os controles internos servem muito mais para auxiliar o administrador na busca de sua
missão – colocar serviços públicos à disposição da comunidade – tendo em vista a
necessidade de conhecimento daquilo que ocorre no município, não um conhecimento
empírico (baseado somente na experiência – quando existe – e sem nenhum conhecimento
científico), mas sim, apoiado em técnicas modernas de administração baseadas no
planejamento e gestão.
Deve ser relevado, da mesma forma, o universo da realidade cultural, social e
econômica do município onde o trabalho será elaborado, pois no exercício da atividade de
Auditor Público.
A palavra controle tem sua origem no francês, uma vez que o contro-rôle era um
registro efetuado em confronto com o documento original, com a finalidade da verificação da
fidedignidade dos dados. Os atos e fatos desenvolvidos na atividade pública contribuíram para
que fossem cada vez mais aprimorados os mecanismos de controle, conforme a quantidade e
complexidade das operações efetuadas pelo ente público.
Com esse histórico, a possibilidade é de que a fiscalização, exercida pelo Sistema de
Controle Interno Municipal, sofra resistências, sendo o processo educativo e de orientação o
melhor remédio para solucionar tais incompreensões.

1.1 TEMA

1.1.1

Exposição do tema

O tema deste projeto de dissertação é apresentar uma proposta de Sistema de Controle
Interno diante da legislação vigente, bem como situar o Projeto de Lei 135/96, que tramita na
Câmara de Deputados, encampando novos conceitos, na medida em que vem substituindo os
termos da Lei 4320/64, e tornando matéria de grande interesse para a administração pública.
Ocorre, porém, que, como parte das medidas direcionadas ao ajuste fiscal do país, o projeto
destinado a estabelecer normas de finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, acabou tendo prevalência, culminando com a sanção, em 4 de maio de 2000, da
Lei Complementar 101, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Na medida em que impõe
à administração pública uma série de mecanismos direcionados a garantir o equilíbrio entre a
receita e a despesa, e por conseqüência, a eliminação do endividamento, esta Lei resgata na
área pública os dois principais instrumentos de gestão: o planejamento e o controle.
Desta forma, para institucionalizar a atividade de Controle Interno, para o município
de Florianópolis, deve-se fazer constar em Leis que disponham sobre o Sistema de Controle
Interno Municipal, retratando como a comunidade (município) vê a questão e não apenas a
visão do Chefe do Poder Executivo, o qual, de certo modo, ficará subordinado ao sistema.
Procura-se, também estabelecer como podem ser constituídas as equipes de trabalho
pertencentes a uma Controladoria Interna Municipal, e quais as atividades baseadas na Ética e
Normas poderam ser executadas, e sobre a operacionalização das atividades do Sistema de
Controle Interno.
Este objetivo aliado a outros secundários serão perseguidos ao longo do projeto de
dissertação para a construção das propostas que serão elaboradas como resultado final deste
estudo.

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O novo ambiente de negócios é uma condição atual que impõe desafios variados às
administrações públicas comprometidas com sua eficiência, continuidade e crescimento.
Neste cenário turbulento e mutante, as organizações precisam adaptar-se rapidamente às
novas situações, garantir a realização de suas atividades em condições ideais de transparência
e segurança para proteger seu patrimônio, assegurando o atingimento de seus objetivos.
Vários movimentos e efeitos do novo ambiente de negócios afetam as organizações, e
estes aspectos requerem dos executivos a capacidade de “ver” a atividade administrativa de
forma integrada, procurando o entendimento sistêmico para os ciclos de transações, o interrelacionamento entre os diversos ciclos e a organização como um todo.
O controle interno é um aspecto fundamental do novo ambiente de negócios, que não
pode ser negligenciado pelos administradores e organizações. Sua importância é atestada
pelas situações que alguns órgãos públicos passaram por não darem a devida importância aos
seus sistemas de controle interno.
Atualmente, através do princípio de legalidade, o administrador sujeita-se aos
preceitos da lei, e o seu descumprimento ou não aplicação em seus atos torna-os ineficazes,
expondo seus atos a penas por infração ou responsabilidade disciplinar, civil ou criminal,
conforme o caso. A legalidade do Direito Público é diferente da legalidade do Direito
Privado. Enquanto na iniciativa privada tudo pode ser feito, desde que a lei não proíba, a
administração pública pode fazer somente aquilo que a lei expressamente autorize, o que
demanda uma maior preocupação por controles.
O princípio constitucional da impessoalidade está diretamente relacionado com a
finalidade dos atos da administração e, como os demais, tem sua raiz na legalidade. Visa
assegurar que a investidura da função pública não seja afetada por qualquer tipo de
sentimento que, de uma forma ou de outra, não permita que as relações sejam uniformes.
No exercício da função pública o compromisso deve ser exclusivo com os interesses
do Estado, buscando sempre alcançar os fins prescritos pela legislação.
Neste contexto, tornam-se obrigatórios, os mecanismos de controle distribuídos ao
longo da estrutura organizacional de uma Prefeitura Municipal sob a forma sistêmica, não

podendo deixar de contemplar os procedimentos voltados a aferir a fiel observância, por parte
dos agentes políticos, dos servidores públicos em geral e dos dispositivos constitucionais.
Diante deste fato, para que realmente sejam respeitados os valores de eficiência,
eficácia e efetividade, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, por meio dos objetivos
propostos nesta dissertação, vem chamar a atenção para a estruturação de uma Controladoria
Interna e Controle Interno, como proposta de despertar o interesse de todo cidadão, como
contribuinte, para conhecer tudo o que nela se passa, tudo o que realiza, e tudo o que possui.
Há, portanto, um grande desafio a ser vencido: o de apresentar à sociedade uma nova
forma de administrar o Setor Público, e que nele se destaca o profissional de Contabilidade,
sendo um dos mais preparados para o exercício e o enfrentamento dos novos desafios
propostos por um Controle Interno Municipal.
Essa realidade apresenta como eixo central que a Contabilidade Governamental
cresceu em sua importância com a edição de novas normas e leis, reforçando a necessidade de
preparo e profissionalização dos servidores municipais para a administração e planejamento
dos recursos.
Torna-se assim urgente equacionar uma estrutura de Controladoria Interna que
aproxime a qualificação do servidor com o processo de controle interno exigido em lei,
levando em conta as exigências do setor administrativo e as necessidades de
profissionalização dos servidores públicos municipais.
Com base nas considerações supracitadas e frente à realidade de Florianópolis,
observa-se que os trabalhos existentes que abordam o tema de controle interno o fazem numa
perspectiva de análise em termos estruturais, o que é muito pouco diante das dimensão que o
problema assume.
Neste sentido, busca-se a resposta para o seguinte problema de pesquisa:
Que sistema de controle interno possibilita a regulamentação das rotinas e
procedimentos do Poder Executivo no município de Florianópolis?

1.3 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

A partir do tema e do problema, podem ser determinados os objetivos que se deseja
alcançar com esta dissertação, desde o de natureza geral até os específicos.

1.3.1 Geral

Desenvolver uma proposta de controle interno que favoreça a regulamentação das
rotinas e procedimentos do Poder Executivo no município de Florianópolis.

1.3.2 Específicos

As etapas do estudo empírico necessário à consecução do objetivo geral são as seguintes:
 identificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o
cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de
governo e do orçamento do município;
 comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e
economicidade, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado;
 exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, assim como dos direitos e
haveres do município;
 apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
 descrever a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;
 descrever as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das
licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade;

 examinar a execução da receita, como também as operações de crédito, emissão de títulos
e verificação dos depósitos de cauções e fianças;
 examinar os créditos adicionais, bem como a conta “restos a pagar” e “despesas de
exercícios anteriores”;
 acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e
examinar as despesas correspondentes, na forma do inciso IV deste artigo.
 acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos municípios, os atos
de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal,
incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas
as nomeações para cargos de provimento em comissão e designações para função
gratificada;
 verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas dos
municípios.

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA

A justificativa da escolha do tema decorre da discussão que se pretende empreender
quanto à finalidade dos Sistemas de Controle Interno e seus mecanismos no âmbito da
administração pública e, de alguma forma, entender quais são os objetivos preconizados pela
Lei Complementar 101 de maio de 2000, que instituiu um novo paradigma de gestão pública
que se encontra em pleno andamento.
Portanto, torna-se evidente que os mecanismos de controle da administração pública
sejam internos ou externos, representando o elo vital para garantir que o poder público
alcance os objetivos almejados em suas ações, observando, ainda, os preceitos legais e
normativos da ordem constitucional.
Pode-se, então, afirmar, sem receio, que os Sistemas de Controle Interno visam à
aferição e análise da ação e da gestão governamental, tais como a avaliação de metas e
objetivos, execução de programas e orçamento, bem como a devida comprovação de aspectos
atinentes à legalidade do procedimento administrativo.

A relevância do tema insere-se no momento em que o objetivo é assegurar a execução
das atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art.37 da
Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Esse
controle deriva do poder - dever de autotutela que a administração tem sobre seus próprios
atos e agentes. (BRASIL, 1988, p.92)

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Todo estudo requer, por parte do mestrando, a definição dos procedimentos
metodológicos para esclarecer ao leitor a caracterização do estudo, a definição dos
principais termos e variáveis, as técnicas de coleta e de análise utilizadas, assim como as
limitações no que tange às generalizações, natureza dos dados, dentre outros aspectos
(AMBONI, 1997).

1.5.1 A natureza da pesquisa

Com base no objetivo geral de pesquisa, a natureza da pesquisa é predominantemente
qualitativa.
Segundo Bogdan (apud GODOY, 1995) e Haguette (1992), a pesquisa qualitativa
apresenta como características básicas as seguintes:
ambiente natural

a) a pesquisa qualitativa tem o

como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento

fundamental; b) a pesquisa qualitativa é descritiva; c) o significado que as pessoas dão às
coisas e à sua vida é a preocupação essencial do investigador; d) pesquisadores utilizam o
enfoque indutivo na análise de seus dados; e e) os pesquisadores qualitativos estão
preocupados com o processo e não simplesmente com os resultados e o produto.
Na presente pesquisa, os dados e as informações foram descritos por meio de textos e
com figuras ilustrativas para facilitar a compreensão do estudo.

1.5.2 Caracterização do estudo

O estudo em pauta é do tipo exploratório, descritivo e avaliativo. De acordo com
Rudio (1982), Marconi, Lakatos (1982), Gil (1991), Ruiz, 1979 e Amboni (1977), a
pesquisa é exploratória pelo fato de exigir do mestrando, num primeiro momento, a
familiarização com o assunto investigado. É descritiva porque procura descrever os
fundamentos teóricos e práticos relativos ao tema, em pauta, sem a mínima preocupação
em interferir na realidade, bem como descrever a sistemática do controle interno praticada
pela Prefeitura Municipal de Florianópolis em 2003. É, também, avaliativa, no momento
em que o mestrando procura estabelecer proposta de controle interno para a Prefeitura
Municipal de Florianópolis decorrente da experiência e vivência do mestrando junto à
organização em estudo.
A pesquisa também se caracteriza pela dimensão do é e do deve ser. A dimensão
do é apresenta como característica essencial a precisão e a objetividade. Sendo expressão
do conhecimento racional, ela é informativa por excelência; por isso não aceita expressão
ambígua ou obscura. Seus argumentos, conclusões e interpretações partem da realidade
objetiva e não da criatividade subjetiva do autor. Verifica-se a dimensão do é na fase
exploratória e descritiva, quando o mestrando não procura interferir na realidade para
modificá-la. (AMBONI, 1997; BURREL, MORGAN, 1979).
A dimensão subjetiva apresenta como ponto principal a criatividade subjetiva do
mestrando no momento da formulação da proposta de controle interno para a Prefeitura
Municipal de Florianópolis (SC) - dimensão do deve ser. (AMBONI, 1997; BURREL,
MORGAN, 1979).
Assim, a pesquisa em pauta procura combinar aspectos da dimensão objetiva e
da subjetiva. Isto porque busca-se, num primeiro momento, descrever os fundamentos
teóricos e práticos relativos ao assunto em pauta para, posteriormente, desenvolver uma
proposta de controle interno para a organização em estudo. (AMBONI, 1997; BURREL,
MORGAN, 1979).

1.5.3 Técnicas de coleta e tratamento dos dados

As técnicas de coleta de dados utilizadas são a análise documental e a observação. A
análise documental consiste em uma série de operações que visa estudar e analisar um ou
vários documentos para descobrir as circunstâncias sociais e econômicas com as quais pode
estar relacionada com o assunto investigado.
Assim, a análise documental, tanto favoreceu o desenvolvimento da pesquisa
bibliográfica, quanto possibilitou a formulação da proposta de controle interno para a
Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC).
Para facilitar a identificação, análise e organização das informações coletadas para a
elaboração da fundamentação teórica, bem como para a formulação da proposta de controle
interno, tornou-se necessário realizar:

-

leitura preliminar como forma de familiarizar o mestrando com o assunto;

-

leitura seletiva com o objetivo de identificar os principais fundamentos teóricos e
práticos discutidos pelos autores da área;

-

leitura reflexiva para se entender o assunto. O estudo crítico pode ser resultante do
processo de aprendizagem, da percepção dos significados e do processo de assimilação.
A percepção dos significados ocorre mediante a verificação das relações internas dos
dados do assunto ou problema.

-

leitura interpretativa à luz das abordagens teóricas e empíricas discutidas pelos
autores pesquisados em relação ao assunto. Assim, o conteúdo de um texto pode ser
pertinente e útil na medida em que contribui para a formulação da proposta
metodológica na implantação das características de organizações em processo de
aprendizagem. Consideraram-se pertinentes e úteis aqueles subsídios que se prestaram
para confirmar, retificar ou negar os objetivos do presente estudo (AMBONI, 1997).
O processo de leitura exploratória, seletiva, reflexiva e interpretativa favoreceu a

construção dos argumentos por progressão ou por oposição. Para Ruiz (1979, p. 57), este
tipo de trabalho é denominado de pesquisa bibliográfica, já que, para o autor, “qualquer
espécie de pesquisa, independente da área, supõe e exige pesquisa bibliográfica prévia,
quer com atividade exploratória, ou para estabelecer o status quaestions ou ainda para
justificar os objetivos e contribuições da própria pesquisa”

A observação tornou-se relevante a partir do momento em que o mestrando pôde
fazer uso de suas experiências e vivências adquiridas quando do desenvolvimento de
trabalhos junto à organização em estudo.
As informações coletadas foram tratadas de modo qualitativo, ou seja, por meio de
textos descritivos e figuras ilustrativas. Ensejaram ao mestrando a condução de poder rever
e/ou voltar a analisar as fases preliminares, mesmo tendo chegado a esboçar a última fase
da proposta de controle interno para implantação junto à Prefeitura Municipal de
Florianópolis (SC).
De acordo com Triviños (1987, p. 170), independente da técnica de coleta de dados,
os resultados, para que tenham valor científico, precisam reunir certas condições.

A coerência, a consistência, a originalidade e a objetivação (não a
objetividade), por um lado, constituindo os aspectos do critério interno de
verdade, e, por outro, a intersubjetividade, o critério externo deve estar
presente no trabalho do pesquisador que pretende apresentar contribuições
científicas às ciências humanas.

1.5.4 Limitações do estudo

Independente da natureza do estudo, seja ele quantitativo ou qualitativo, do
referencial teórico escolhido e dos procedimentos metodológicos utilizados, o mesmo
apresenta limitações, e estas devem ser esclarecidas para o leitor como forma de favorecer
discussões sobre o que se está estudando. As limitações do estudo detectadas são as
seguintes:

a) quanto à delimitação do problema e à generalização dos resultados.
O presente estudo procura estabelecer uma proposta de controle interno para a
Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC) a partir do referencial teórico e da experiência
do mestrando na área.
A referida proposta deste estudo serve apenas como um referencial, e não como um
produto acabado, para ser aplicado a quaisquer prefeituras. Além do mais, na proposta

foram contempladas as etapas consideradas relevantes pelo mestrando a partir do
referencial teórico e da experiência e vivência adquiridas junto à organização em estudo.

b) quanto às técnicas de coleta e de tratamento dos dados
Os dados obtidos mediante de observação e documentos podem retratar a experiência
objetiva e subjetiva do mestrando acerca do assunto. Ainda, os mesmos são voláteis, já que
decorrem das percepções que o mestrando tem a respeito do assunto. A percepção do
mestrando muda com o transcorrer do tempo, podendo distorcer a proposta de controle
interno apresentada.

c) quanto às influências comportamentais e ambientais
A proposta de controle interno apresentada para a Prefeitura Municipal de
Florianópolis (SC) pode ficar limitada por influências comportamentais do mestrando e dos
estudiosos da área considerados neste estudo. Neste caso, as interpretações feitas em
relação as etapas contempladas na referida proposta podem expressar os sentimentos e a
ideologia do mestrando.

2 QUADRO TEÓRICO

2.1 CONTROLADORIA

A informação é um instrumento imprescindível para a gestão de qualquer negócio.
Percebe-se cada vez mais a necessidade que os gestores de recursos têm de conhecer as
variáveis que afetam, no sentido macro, seu mercado e, no sentido micro, sua empresa ou
organização.
É evidente que grande parte dos problemas atuais na gestão das organizações é oriunda
da ausência de dois produtos essenciais ao processo administrativo: CONTROLE E
INFORMAÇÃO. A eficácia na gestão econômica e financeira das organizações prescinde da
definição e implementação de um modelo de avaliação de resultado e desempenho, que
favoreça a tomada de decisão de modo racional e correto. Este modelo é dependente, na sua
implementação e funcionamento, da existência de uma área de CONTROLADORIA.

2.1.1 Conceito

Controladoria é um conjunto de conhecimentos e funções relacionados com a gestão
econômica da empresa ou organização. Seus princípios e métodos utilizados são úteis na
geração e mensuração dos resultados das operações. Deve ser entendida, antes de tudo, como
um corpo coerente e consistente de conhecimentos ao invés de um órgão, departamento,
divisão ou função. Como tal, requer, na maioria das vezes, profundas mudanças em crenças,
valores, atitudes e comportamentos dos gestores acompanhados de mudanças na cultura
organizacional da empresa ou organização.

2.1.2 Objetivo

Garantir informações úteis ao processo decisório, colaborando com os gestores na
busca da eficácia gerencial. De forma resumida, a Controladoria tem as seguintes atribuições:

responsabilidade pela gestão econômica do sistema empresa, enfocando os resultados
operacionais e financeiros; apoio aos gestores na execução das atividades empresariais e
desenvolvimento, implementação e manutenção de um sistema de informações que possibilite
aos gestores conduzir de forma adequada o processo de gestão.

2.1.3 Campo de aplicação

O conceito de controladoria aplica-se a qualquer entidade que necessite de
informações acerca de sua situação econômica e financeira.

2.1.4 Finalidade

Fornecer informações aos usuários para que estes possam ter o controle e o
planejamento do Patrimônio sob seu gerenciamento.
• Controle: Através dos relatórios contábeis e financeiros, o administrador certifica-se
de que as metas estabelecidas para a consecução dos seus objetivos estão sendo
cumpridas.
• Planejamento: O sistema contábil (parte integrante do sistema de controladoria) deve
integrar-se com o plano orçamentário, permitindo a comparação entre os valores
orçados e os realizados (extraídos da contabilidade) e, desta forma, possibilitando à
administração agir rapidamente em caso de não atingimento de qualquer objetivo.
Para Mosimann, Fisch (1999, p.88), a Controladoria pode ser entendida e conceituada
sob dois enfoques: o primeiro considera-a como um órgão administrativo, com missão,
funções e princípios definidos no modelo de gestão do sistema empresa; o segundo enfoque
considera a controladoria como uma área do conhecimento humano com fundamentos,
conceitos, princípios e métodos oriundos de outras ciências.
A missão da Controladoria é assegurar que a organização tenha acesso a um sistema
de informações que habilite os executivos a tomarem o melhor curso de ação entre as

alternativas apresentadas. A continuidade da empresa depende, pois, de uma Controladoria
ágil e eficiente.
As funções da Controladoria relacionam-se diretamente com a direção e implantação
dos sistemas de:
Informação - compreendendo os sistemas contábeis e financeiros, pagamentos e
recebimentos, etc.
Motivação - referente aos efeitos dos sistemas de controle sobre o comportamento das
pessoas diretamente atingidas;
Coordenação - objetivando centralizar as informações com vistas à aceitação de planos sob o
ponto de vista econômico e à assessoria da direção da empresa, não somente alertando para
situações desfavoráveis em alguma área, mas também sugerindo soluções;
Avaliação - com o intuito de interpretar fatos e avaliar resultados por centro de resultado, por
área de responsabilidade e desempenho gerencial;
Planejamento - de forma a determinar se os planos são consistentes ou viáveis, se são aceitos
e coordenados e se realmente poderão servir de base para uma avaliação posterior;
Acompanhamento - relativo à contínua verificação da evolução dos planos traçados para fins
de correção de falhas ou revisão do planejamento.
Os autores já citados, fazem referência à Controladoria como sendo responsável por
informações para tomada de decisão econômica e que deve estar em sintonia com as funções
principais do processo administrativo, como planejar, organizar, coordenar e controlar.
A atuação da Controladoria envolve a compilação, síntese e análise das informações
geradas e não a responsabilidade por sua elaboração. Sua função básica é garantir que tais
informações sejam preparadas e distribuídas oportunamente dentro da entidade.
Para uma utilização eficaz da Controladoria, esta deve ser implementada na empresa
como órgão administrativo, englobando as áreas contábeis e de custos, financeira,
orçamentária e tributária. Desta maneira, poderá executar com eficiência a função de
implementar e manter um adequado sistema de informações gerenciais. O enfoque dado à
Controladoria como uma área do conhecimento humano, ou a ciência contábil evoluída,
oferece o embasamento técnico/científico para a atuação desta como uma área administrativa,
preferencialmente como apoio à alta administração da empresa.

As empresas, mesmo com um sistema de informações gerenciais, necessitam ter na
sua estrutura administrativa um órgão que garanta informações adequadas ao processo
decisório, ou seja, que subsidie os gestores na tomada de decisões.
O processo decisório é influenciado pela atuação da Controladoria através das
informações de planejamento e controle. As informações de planejamento e
controle exigem sistemas de informações que suportem estas decisões. A missão da
Controladoria é otimizar os resultados econômicos da empresa através da definição
de um modelo de informações baseado no modelo de gestão.
(PEREZ JÚNIOR, 1997, p.37).

2.1.5 Áreas de abrangência

Em busca da eficácia da gestão a Controladoria deverá se concentrar nas principais
áreas de abrangência, que são:
• Contabilidade
Societária e Fiscal
Custos
Gerencial
• Planejamento financeiro e operacional
De Resultado
De Investimentos
De Caixa
Estudos de viabilidade econômica de projetos
• Financeiro
Contas a Pagar
Contas a Receber
Fluxo de Caixa
Aplicações de Recursos
Alternativas de fontes de financiamentos
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Fonte: Adaptado de Oliveira (1998:21)
Figura 1: Modelo de organograma de uma Controladoria em empresas de médio e grande porte.
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Figura 2 - A função da Controladoria

Busca-se representar, na Figura 2, a aplicação da Controladoria em uma organização
(no exemplo uma Instituição de Ensino Superior) tendo como função a filtragem das
informações geradas no ambiente interno e externo e a comunicação destas aos gestores para
que estes possam tomar as decisões. Também é a Controladoria que fará o intercâmbio de
informações com todos os setores da instituição.
A Controladoria, como uma unidade administrativa, tem a finalidade de suprir os
gestores com informações relevantes, auxiliando assim a tomada de decisão.
Analisando o conceito apresentado por Figueiredo e Caggiano (1997, p.26), verificouse que as empresas têm se defrontado cada vez mais com um crescimento muito grande de

variáveis internas e externas, como, por exemplo, o governo interferindo indiretamente na
gestão da empresa através de políticas fiscais, a busca de financiamentos e as suas exigências,
a ética dos negócios sendo bastante questionada, a discussão e a busca pela melhoria na
gestão, o questionamento quanto à participação mais efetiva da contabilidade contribuindo
com a informação gerencial, e, por conseguinte, resultando em um melhor gerenciamento das
finanças.
O controle, como uma etapa do processo decisório, é definido como sendo
simplesmente a ação necessária para verificar se os objetivos, planos, políticas e padrões estão
sendo obedecidos. O processo de controle que interessa à Controladoria é aquele que
possibilita avaliar se cada área está atingindo suas metas, dentro do que foi planejado, isto é,
se está sendo eficaz em relação aos planos orçamentários. Sendo fundamental para o Sistema
de Informação Gerencial, é a Controladoria, um órgão de staff, que fará a integração com
todas as unidades acadêmicas e administrativas, prestando informações dentro de uma
sinergia, conforme demonstrado na figura anterior. A Controladoria fará o acompanhamento
dos planos, objetivos traçados, verificando se as metas foram alcançadas, em cada unidade da
organização, bem como, irá assessorar a alta direção, em especial a administrativo-financeira,
na definição dos planos (estratégicos e operacionais) e na busca dos resultados almejados,
sendo o seu trabalho contínuo, como forma de integração e manutenção do Sistema de
Informação Gerencial.
Sendo assim, a Controladoria terá como função a geração, processamento e
distribuição de informações estruturadas em relatórios gerenciais aos gestores. Esses
relatórios representam os produtos com os quais a área de controladoria apoiará esses gestores
no processo decisório.
Utilizando-se de uma série de dados, sejam financeiros, econômicos, contábeis,
estatísticos, e outros para trabalhá-los e transformá-los em informações, cabe à Controladoria
administrar o sistema de informações gerenciais da empresa.

2.1.6 Controller: conceito e atribuições

As empresas têm no controller o profissional que se utiliza de ferramentas gerenciais,
através de um Sistema de Informação Gerencial, buscando otimizar os dados que se
encontram à sua disposição.
O controller é o gestor encarregado do departamento de controladoria; seu papel é, por
meio do gerenciamento de um eficiente sistema de informação, zelar pela continuidade da
empresa, viabilizando as sinergias existentes, fazendo com que as atividades desenvolvidas
conjuntamente alcancem resultados superiores aos que alcançariam se trabalhassem
independentemente. (FIGUEIREDO e CAGGIANO, 1997, p.28).
Agregar informações através da relação entre os colaboradores é uma das tarefas do
controller. Esta sinergia faz com que a empresa comece a buscar melhores resultados.
O controller é responsável pelo projeto e implementação de um sistema mediante o
qual se coleta e relata a informação de controle, porém o uso desta informação no controle
real é responsabilidade da administração de linha.

FIGURA 3 — O processo decisório e o controller

O gestor, além do conhecimento sobre a empresa, sua missão, sua cultura, quais os
objetivos de seus proprietários, deve também ter um bom conhecimento sobre sistemas para

que possa executar suas tarefas sem que fatores alheios venham a afetar o desenvolvimento da
empresa e, por conseguinte, a tomada de decisão.
A função do controller envolve a captação, síntese e análise das informações geradas,
e não a responsabilidade por sua elaboração. Sua função básica é garantir que tais
informações sejam preparadas e distribuídas oportunamente dentro da entidade. Assim, o
controller atua como um serviço de apoio, reportando-se diretamente à alta administração,
selecionando e filtrando as informações oriundas dos diversos departamentos, que serão
utilizadas para a tomada de decisões. Neste processo, o controller, naturalmente, também
avalia os resultados obtidos em comparação com o planejado, influenciando a tomada de
decisões dentro da empresa.
O termo controller foi incorporado há menos de três décadas, nos E.U.A e em toda a
Europa. O controller chega em algumas empresas, a subordinar os departamentos de
contabilidade, tesouraria, contas a pagar e a receber, cadastro e cobrança, processamento de
dados, auditoria, jurídico, planejamento e orçamento, além de manter em funcionamento os
controles internos.
Controller, palavra que serve para designar o executivo titular da Controladoria que
tem a tarefa de controlar ou verificar todas as contas da empresa, desenvolver as atividades
envolvendo planejamento, execução, controle e análise da performance da gestão, atende a
demanda crescente de mais eficiência e controle sobre o capital investido, os riscos do
negócio, a carga tributária incidente em cada segmento, os custos de produção, o valor
agregado de cada produto, a qualidade do produto, o mark-share, as tendências e perspectivas
do mercado, os lucros agregados aos sócios, o capital de giro próprio e de terceiros, os
investimentos a curto e a longo prazo, a produtividade, a eficiência da produção, a ociosidade
e as perdas da produção, os custos, volumes, vendas, os pontos de equilíbrio.
Propicia a alta direção, aos acionistas e ao mercado, com controles efetivos, rígidos,
confiáveis e constantes, informações precisas para a tomada de decisão na empresa. Mantém a
continuidade e a efetividade empresarial sustentadas por decisões rápidas, objetivas; práticas e
acertadas, tomadas com base em seus controles, recomendações e estudos rigorosos de casos.
Com sua visão ampla e generalista, o controller influencia e assessora todos os outros
departamentos da empresa, onde as informações são geradas e colocadas à disposição dos
executivos para a tomada de decisão. Elabora, mensalmente, relatórios gerenciais complexos
de análise da performance da gestão, por segmento, por setor e por produtos, recomendando e

orientando quanto à execução dos processos de forma que salvaguarde o capital e atinja os
objetivos corporativos, aos quais a empresa se propõe e proporcione lucratividade efetiva.
Para que nada saia fora do desejável, faz-se

necessário controlar. O controle se exerce sobre

os processos e não sobre as pessoas.
O controller é um “almoxarife” da base de dados da empresa, no qual se encontram,
além dos dados, os critérios de mensuração e de valoração e as regras de decisão, entre outras
informações. Essa base de dados controla todas as vertentes de decisão da empresa, sejam elas
operacionais, econômicas ou financeiras.
Para atuar na Controladoria, espera-se que o controller apresente os seguintes
atributos: mente analítica, versatilidade, boa fundamentação econômica e, principalmente,
visão dos processos da empresa para que possa coordenar a montagem da área. Houve uma
época em que o controller vinha, naturalmente, da área contábil da empresa (custo ou
orçamento). Hoje, a escolha do profissional responsável pela Controladoria é feita
considerando-se o perfil acima traçado e um conjunto de competências, não necessariamente
em função da área em que trabalhava anteriormente o funcionário.

2.2 CONTROLE INTERNO

O controle organizacional representa uma forma de intervenção na realidade, por
indivíduos ou grupos, a fim de ajustar e garantir seus interesses e os da organização. Ele
ocorre em diferentes níveis, tornando uma constante em decorrência das suas várias formas e
utilidades na gestão organizacional.
A principal preocupação da administração estratégica, segundo Oliveira (1993), está
na tentativa de projetar a organização em situações futuras desejadas, ou seja a mesma deve
dedicar-se ao processo de investigação das configurações atual e futuras do ambiente em
que as organizações estão inseridas. Desta forma, a partir destas observações e
paralelamente a estas, podem ser planejadas suas ações e organizados seus recursos de
modo a interferir em tais situações de maneira estruturada e intuitiva, isto é estruturada
devido ao fato de se dar de modo sistemático e organizado, com planos de ações, normas
de procedimentos apropriadas e propósitos definidos, e intuitiva pelo fato de exigir da

postura do administrador habilidades de respostas rápidas e adequadas a questões difíceis e
por vezes impossível de serem previstos, que se colocam diante dele.
O controle é um atributo que possibilita à organização o alcance dos seus objetivos, ao
viabilizar, por exemplo, o cumprimento dos padrões de conduta das atividades. Ademais,
auxilia a promover ajustes quando há desvios organizacionais. Através dele, as organizações
procuram garantir que as atividades planejadas sejam efetivamente operacionalizadas. Nesta
perspectiva, o controle visa ao alcance geral das finalidades organizacionais, ou, como
descreve Litterer (1977, p. 271), tendo como intuito "manter a organização numa condição em
que possa funcionar adequadamente".
A administração estratégica, conforme Oliveira (1993) representa o modo de gestão
que vem melhor atender à necessidade de abordagem mais ampla e interativa com a evolução
da economia nacional e internacional. Isto porque os modelos de gestão têm passado por
vários ajustes desde o início do século de acordo com a conjuntura e peculiaridades de cada
época. Para o autor, o modelo estratégico é o que tem mais despertado interesse entre os
administradores que conseguem perceber a influência do ambiente sobre a vida das
organizações, quais sejam, globalização da economia, o crescente avanço tecnológico com
impacto nos produtos e nas próprias formas de negociação e transação comercial e a crescente
competitividade, entre outras, as quais exigem um instrumento de gestão adequado,
considerando-se o caráter de permanente mudança do ambiente, e que vise ao maior
aproveitamento das oportunidades.
Na concepção do autor, a administração estratégica vem preencher exigências de um
instrumento de gestão para a época atual, pois possui caráter evolutivo, isto é, ainda que
considere os conceitos correntes da Teoria da Administração, objetiva, por princípio, a
constante atualização e adequação às novas configurações ambientais decorrentes da
permanente mudança e evolução no mundo dos negócios.
Pode-se entender o controle como um processo de "direção e integração dos esforços
necessários para atingir um fim" (LITTERER, 1977, p. 271), composto por mecanismos de
"feedback" que agem para garantir o desempenho e otimizar o fluxo dos recursos
(MOCKLER apud STONER, 1985).
A metodologia apresentada por Oliveira (1993) mostra que a administração estratégica
se constitui de cinco grandes itens interdependentes e interagentes com abordagem sistêmica e
com unidade de tratamento, bem como desempenha determinadas funções visando a um

objetivo maior para a organização. Os cinco grandes itens são os seguintes: planejamento
estratégico,

organização

estratégica,

direção

estratégica,

controle

estratégico

e

desenvolvimento estratégico.
Segundo Silva (1984, p. 34) o controle "é o ato de medir as realizações e de verificar
se as mesmas se realizam conforme foi planejado, implantando, comandado e coordenado". Já
Koontz O'Donnell (1981, p. 453) define o controle como:
a função administrativa que consiste em medir e corrigir o desempenho das
atividades dos subordinados a fim de assegurar que os objetivos empresariais e os
planos idealizados para atingi-los estão sendo realizados. É, portanto, a função
através da qual todo administrador, de presidente a mestre, se certifica de que
aquilo que está sendo feito corresponde ao que se pretendia fazer.

A última etapa do processo de administração estratégica é o controle estratégico. O
mesmo tem por objetivo acompanhar o desempenho do sistema, através da comparação entre
as situações alcançadas e as previstas, principalmente quanto aos objetivos e desafios, e da
avaliação das estratégias e políticas adotadas pela organização. O produto final do processo de
controle é a informação. Portanto, o dirigente deve estabelecer um sistema de informações
que permita constante e efetiva avaliação de cada um dos itens do processo estratégico,
conforme demonstra a Figura 4.
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Trabalho
continua
continua

Início
Controle

Medição do
Medição do
desempenho
desempenho

Nova situação
Nova situação
de trabalho
de trabalho
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Não há necessidade de
ação corretiva
ação corretiva

Desempenho
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equivale aos
equivale aos
padrões
padrões

Compara as medidas
Compara as medidas
com os padrões
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Muda planos, organização
Muda planos, organização
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Desempenho
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diferente dos
padrões
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Fonte: OLIVEIRA, D. P. R. de. Excelência na administração estratégica. São Paulo: Atlas, 1993.
Figura 4 - Modelo geral de processo de controle

O controle e a avaliação têm de ser feitos para ocorrer um planejamento eficiente. O
papel do controle e da avaliação é comparar o resultado com o planejado e realizar as
mudanças necessárias para acabar com os desvios dos processos

2.2.1 Conceito

O conceito de controle interno é bastante abrangente. O que se verifica, de imediato, é que o
Controle Interno refere-se não apenas aos aspectos diretamente relacionados às funções de contabilidade
e finanças, mas a todos os aspectos das operações de uma empresa.
Com a finalidade de se entender o que significa CONTROLE INTERNO, adotar-se-á a
descrição contida no livro Auditoria Interna, de William Attie, relativa à definição pelo Comitê de
Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, já destacada
anteriormente. "O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado de
métodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e a
fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à política
traçada pela administração."

2.2.1.1 Interpretação do conceito de controle interno

Pela sua amplitude, o conceito de Controle Interno, para ser compreendido corretamente, deve
ser examinado quanto ao seu real significado. Será efetuada a análise observando os vários fatores que
compõem o conceito:
a) Políticas - compreendem o conjunto de declarações de caráter administrativo a respeito das intenções
da organização em relação a um determinado tema. Podem ser conceituadas como "guias de raciocínio"
planejadas para a tomada de decisões em níveis inferiores, decisões estas aplicáveis a situações
repetitivas,

tendo

em

vista

canalizar

as

decisões

para

os

objetivos

estabelecidos.

É possível a identificação de dois níveis distintos de preocupação em termos do estabelecimento de
políticas: políticas globais, que afetam todo o comportamento da organização (políticas estratégicas);
políticas operacionais, que têm uma menor faixa de influência e que, muitas vezes, aparecem como
verdadeiras "regras de trabalho".

b) Objetivos - devem ser entendidos como seus planos e declarações estratégicas no amplo sentido. O
estabelecimento de objetivos precede sempre a escolha das metas e seleção, desenho, implementação e
manutenção dos sistemas que têm como finalidade a segurança na consecução dos objetivos.
c) Metas - são alvos específicos, quantificados, dentro de sistemas específicos e podem também ser
denominados como metas operacionais, padrões operacionais, nível de desempenho ou resultados
esperados. Devem ser identificadas em cada sistema, claramente definidas, mensuráveis, com adequado
grau de realismo e consistentes com os objetivos estratégicos. Os riscos de sua não realização devem ser
também explicitamente reconhecidos.
d) Plano de organização - é o modo pelo qual se organiza um sistema. A estrutura organizacional
necessita corresponder a uma divisão de trabalho, adequada e balanceada, de forma que sejam
estabelecidas as relações de autoridade e responsabilidade entre os vários níveis, pelas parcelas de
trabalho exigidas para a consecução dos objetivos da empresa, e de maneira que sejam definidas,
claramente, as responsabilidades e autoridades dos diversos níveis. Representa, em outras palavras, a
definição de quem faz o que, e quem tem autoridade sobre quem na empresa.
e) Métodos e medidas - estabelecem os caminhos e os meios de comparação e julgamento para se
chegar a determinado fim, mesmo que não tenham sido preestabelecidos formalmente (normas, sistemas,
manuais de serviço, rotinas, etc.). A empresa, como um todo, pode ser caracterizada como a conjunção
de vários subsistemas. Cada um dos subsistemas, por sua vez, compõe-se de uma cadeia de
procedimentos destinados a gerar e registrar informações finais. O planejamento de um sistema, além de
resultar num sistema eficiente, prático, econômico e útil, deve levar em conta a definição de
procedimentos especificamente destinados a promover o controle sobre as operações e as atividades
preferencialmente formalizadas através de manuais.
f) Proteção do patrimônio - compreende a forma pela qual são salvaguardados e defendidos os bens e
direitos da empresa (custódia, controle e contabilização de bens, alçadas, normas, etc.).
g) Exatidão e fidedignidade dos dados contábeis - correspondem à adequada precisão e observância
aos elementos dispostos na contabilidade. A classificação dos dados dentro de uma estrutura formal de
contas, seguida da existência de um plano de contas que facilite o seu registro, preparação e
contabilização de um manual descritivo do uso das contas conjugado à definição de procedimentos que
possibilitem a análise, a conciliação e a solução tempestiva de quaisquer divergências, são elementos
significativos para a expressão da fiel escrituração contábil (Plano Geral de Contas, regras de
contabilização, manuais de serviços, conciliação contábil dos diversos sistemas com a contabilidade,
levantamentos das contas não escrituradas eletronicamente, etc.)

h) Eficiência operacional - compreende a ação ou força a ser posta em prática nas transações realizadas
pela empresa. A definição de adequado plano de organização, aliada aos métodos e procedimentos bem
definidos, assim como a observação de normas salutares no cumprimento dos deveres e funções com a
existência de pessoal qualificado, treinado para desenvolver suas atividades e adequadamente
supervisionado por seus responsáveis, tendem a implementar a desejada eficiência nas operações.
Finalmente, serão considerados na análise dois componentes, que, embora não apareçam claramente no
conceito de Controle Interno, estão presentes em todos os fatores acima descritos:
i) Interdependência - pela descrição dos fatores de controle anteriormente dispostos, fácil é
compreender que todos os itens se interinfluenciam de forma acentuada. Esses elementos, pela
importância intrínseca de cada um, são de tal forma essenciais para um controle interno adequado, que
uma grave deficiência de qualquer deles comprometeria o funcionamento eficiente de todo o sistema.
As políticas operacionais são fundamentais ao planejamento e operação dos sistemas, e estes, por sua
vez, fluem segundo o "arranjo organizacional" definido.
Assim sendo, se os procedimentos que compõem um sistema foram estabelecidos em
conformidade com uma determinada política, a execução desses procedimentos corresponde, por si só,
ao cumprimento da política estabelecida. Por outro lado, fica evidente a extrema dificuldade de se ter
sistemas eficientes nos quais inexistem políticas adequadas, ou em situações organizacionais confusas e
vice-versa.
j) Pessoal - é necessário lembrar que estes planos de políticas, sistemas e organização são "ferramentas"
utilizadas por pessoas.
Dentro de uma visão sistêmica da empresa, fácil é compreender que, mesmo com sistemas, políticas etc.
adequadamente planejados, a eficiência administrativa será comprometida, se a empresa não dispuser de
um

quadro

de

pessoal

adequadamente

dimensionado,

capaz,

eficiente

e

motivado.

Com base nos fatores acima expostos, pode-se definir CONTROLE INTERNO como sendo o conjunto
de políticas estratégicas e operacionais, procedimentos e definições de estrutura organizacional, operado
por pessoas capacitadas, e que visam salvaguardar os ativos da empresa, assegurar a fidedignidade das
informações contábeis e gerenciais e estimular a eficiência operacional.

2.2.2 Evolução

Após o “crash” da Bolsa de Nova York, em 1929, a profissão contábil torna-se focada
na proteção do investidor minoritário e nos aspectos fiscais e legais da organização, portanto,
voltada aos usuários externos da informação contábil. Com o passar dos anos, o gestor da
organização começa a sentir os efeitos dessa atitude. Faltavam informações adequadas para o
processo decisório. Pode-se afirmar que a Controladoria preencheu esse vácuo deixado pela
contabilidade, qual seja, atender às expectativas por informações que subsidiassem o gestor
em sua tomada de decisão.
A partir da década de 1960, concentradamente nos EUA, a função do controller
conquista espaço entre os CEOs (presidentes) das organizações, por sua capacidade de
entender os anseios gerenciais, disponibilizando informações adequadas. Note-se que a
controladoria começa a criar relatórios rotulados de gerenciais, contextualizados à tecnologia
de informação da época.
Da segunda metade da década de 1970 até a de 1980, o mundo experimenta sucessivos
choques econômicos, tais como: alta do preço do petróleo (1973 e 1979); alta da taxa de juros
internacionais (1975), quando a LIBOR (Taxa de Juros de Referência Mundial) atinge o ápice
jamais visto de 20% ao ano; elevação da inflação americana, que atinge a marca de mais de
13% ao ano sem indexador de proteção (ou de realimentação).
Nesse cenário, a Controladoria percebe que os princípios contábeis geralmente aceitos
não vinham sendo corretamente aplicados por restrições legais à disciplina e passa a se
descolar dos referidos princípios, no sentido de emprestar maior transparência e significado às
informações gerenciais. Nasce, sob esse cenário, a Controladoria aplicando integralmente os
PCGAs, mas ajustando-os à nova realidade econômica, como, por exemplo: custo histórico
corrigido, diferentemente de se restringir ao custo histórico puro e simples como base de
valor, sob o critério de valoração ao mercado de entrada.
Mas ainda percebe-se a necessidade de se evoluir para adequar-se aos novos tempos
em que a velocidade de obsolescência dos produtos cresce, exigindo constantes ajustamentos
a um mercado volátil e competitivo. Buscou-se, então, a adoção da técnica de valoração dos
ativos com base no custo corrente corrigido, para que as informações contábeis refletissem a

