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Abstract 

The purpose of this article is to investigate the offer graduate of Brazil in master's level and 

doctoral courses in Controllership area and founded scientific production of these courses. 

The survey was conducted from a sample of six (6) programs of post graduation stricto sensu, 

that conglomerate nine (09) courses in master's and doctoral levels, which is to focus the 

Comptroller. The information was obtained through Sucupira platform and the Web sites of 

the investigated graduate programs, the review period included a timeline of ten (10) years, 

from 2006 to 2015. As for the methodological procedures the study is classified as 

exploratory and descriptive, with qualitative approach to the means of investigation was used 

documentary research, organization and data analysis proceeded to content analysis. The 

results show that programs with reference to Control area are concentrated in only two 

regions in the Southeast and Northeast. The courses offered in the Southeast are limited to the 

state of São Paulo, and are offered by the University of São Paulo (USP) in São Paulo and 

Ribeirão Preto and the Institute of Accounting Research Foundation, Actuarial and Financial 

(FIPECAFI). In the Northeast the courses are distributed in two (02) states, in Ceará offered 

by the Federal University of Ceará (UFC) and the state of Pernambuco, where the supply is 

carried out by the Rural Federal University of Pernambuco (UFRPE). 
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1. Introdução 

  

A produção científica é uma das atividades de imensa importância nas universidades, 

visto que através dela é factível discernir as informações e o conhecimento produzido pelo 

corpo docente e discente dessas universidades. (Santilone, Vasconcelos, Santos, Santos & 

Funaro, 2012). 

 No olhar de Witter (1997, p. 9), produção científica é “a forma pela qual a 

universidade ou instituição de pesquisa se faz presente no saber-fazer-poder-ciência [...]”. 

 Já no entendimento de Lourenço (1997), produção científica é toda a produção 

documental, em papel ou meio eletrônico, acerca de uma temática de interesse de uma 

comunidade científica específica, que venha a contribuir não somente para o desenvolvimento 

da ciência, como também, para novas perspectivas de pesquisa. 

 Como forma de disseminar a produção científica nos canais de comunicação, o 

autor/pesquisador deve escolher o meio que julgar mais adequado para isto. Dentre os 

diversos suportes documentais poderá escolher publicar em revistas, anais, etc. Outro aspecto 

relevante na produção científica é a colaboração entre os pares, isto e, os autores que irão 

assinar o trabalho que será disseminado para a comunidade científica.  (Santilone et al., 2012).  

No Brasil, as universidades têm um papel significativo na pesquisa científica e 

tecnológica, visto que o tripé ensino, pesquisa e extensão fixam-se basicamente nas 

universidades, mais especialmente nos cursos de pós-graduação stricto sensu (Fujino, 

2006). 

 Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é investigar a oferta de cursos de pós- 

graduação do Brasil em nível de mestrado e doutorado na área de Controladoria e a produção 

científica procedente destes cursos. 

 Os problemas abordados nas pesquisas realizados nos últimos anos acerca da produção 

científica na área contábil demonstram o traço de área científica em desenvolvimento tanto 

em nível nacional quanto internacional. (Bonfim, 2013). 

 Para subsidiar a questão da dispersão das pesquisas na área contábil, buscou-se suporte 

no conceito de institucionalização da pesquisa, proposto por Whitley (1974).   

 A institucionalização classifica-se em social e cognitiva. A institucionalização social 

diz respeito ao mapeamento de uma área do conhecimento no que se refere ao número de 

cursos existentes, os congressos e eventos realizados, o número de cadeiras de docência e 

pesquisa existentes nas universidades e ocupadas por profissionais da área, os periódicos 
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editados, entre outros. A institucionalização cognitiva diz respeito à harmonia em relação aos 

métodos de pesquisa utilizados pelos pesquisadores e às temáticas abordadas. (Whitley, 

1980). 

 Para Kobashi e Santos (2006) os estudos sobre a institucionalização de uma área do 

conhecimento têm como eixo o mapeamento sobre os temas de pesquisa nos locais de 

divulgação do conhecimento científico que, no caso do Brasil, são os programas de pós- 

graduação. 

 Dado o exposto sobre a produção científica na pós-graduação, surge o seguinte 

problema de pesquisa: como está a atuação dos programas stricto sensu enquanto produtores e 

difusores do conhecimento na área de controladoria? 

 Dentro desse contexto, é oportuno acrescentar que em meados dos anos 60 do século 

XX, quando foi regulamentada, a Pós-Graduação stricto sensu brasileira contava com 38 

cursos, 11 de Doutorado e 27 de Mestrado. (Santilone et al., 2012). De acordo com 

Vasconcelos (2003), a Universidade de Brasília em 1961 teria sido a primeira universidade 

brasileira a iniciar o ensino de pós-graduação, visando à formação de professores.  

 A legitimação da Pós-Graduação se deu com o Parecer 977/65 do Conselho Federal de 

Educação, que definiu a estrutura da Pós-Graduação stricto sensu, tanto no âmbito do 

Mestrado quanto no âmbito do Doutorado, como de natureza acadêmica e de pesquisa. 

(Oliveira, 1995, p. 42). 

 No contexto da pós-graduação no Brasil, a Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é o órgão federal responsável pela avaliação dos 

cursos e, desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto 

sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação. (Capes, 2012). 

 Este trabalho desenvolveu-se por meio desta introdução. Em seguida, faz uma 

incursão teórica na Controladoria, formação e atuação do controller. Após, são expostos os 

procedimentos metodológicos da pesquisa. Na sequência, faz a apresentação e análise dos 

resultados, apresenta as considerações finais e por fim as referências utilizadas. 

 

 

 

 

 

2. Referencial teórico 
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2.1. Controladoria  

  

Com o panorama da economia americana, tanto econômico quanto financeiro, que 

surgiu na década de 30, os embates entre proprietários e gestores se destacaram, uma vez que 

se trata de uma época de fusões e aquisições no mundo corporativo em função da grande 

recessão econômica do período. (Beuren & Silva, 2010). 

  Perante a ação empresarial vigente e do crescimento das divergências internas, a 

contabilidade passou a ser essencial nessa nova fase de desenvolvimento empresarial, tendo 

que inovar suas práticas e objetivos para possibilitar caminhos mais eficientes e eficazes de 

conceder suporte à gestão e tomada de decisão dos gestores. Desse modo, devido ao 

panorama em que se encontram as organizações é preciso controlar e fazer com que as 

informações circulem de maneira ordenada e organizada, surge a controladoria. (Beuren & 

Silva, 2010). 

A implementação da Controladoria foi uma das formas encontradas pelas modernas 

corporações para amenizar os conflitos internos entre acionistas e gestores. Ela passou a ser 

indispensável nessas organizações para garantir a realização dos objetivos definidos pelos 

acionistas e gestores. (Beuren & Silva, 2010). 

De acordo com Beuren (2002), a controladoria apareceu nos Estados Unidos no século 

XX, em virtude, principalmente, da verticalização, da diversificação e da expansão geográfica 

das organizações, acarretando uma maior complexidade de suas atividades.  

Nos estudos de Borinelli (2006), em sua tese de doutorado, defendem que o eixo 

teórico em que se fundamenta a Controladoria não está consolidado, pela razão da literatura 

mostrar discórdia entre os autores, não se tendo notícias como a controladoria tem explicado 

tal fundamentação teórica. 

O autor desenvolve sua pesquisa sistematizando o conhecimento sobre Controladoria 

numa estrutura teórica chamada de Estrutura Conceitual Básica de Controladoria (ECBC), 

composta das seguintes perspectivas: aspectos conceituais (o que é); aspectos procedimentais 

(como funciona) e aspectos organizacionais (como se materializa nas organizações).  

Destarte, “o estudo desenvolveu um exercício científico, formal, crítico, organizando 

uma estrutura empírica que ajude a consolidar a Controladoria como ciência.” (Borinelli & 

Rocha, 2007, p. 1). 

Em virtude da relevância que a área da Controladoria tem nas atividades 

empresariais, faz-se necessário reconhecer qual a função que este órgão ocupa nas 
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organizações, sua importância, atividades efetuadas, status no organograma das organizações 

e, acima de tudo, quais seus mecanismos de trabalho utilizados para a execução de suas 

atividades. (Oliveira, 2011).  

O que se percebe nos últimos anos é um inegável empenho de pesquisadores e 

profissionais na investigação da efetiva atuação e classificação da Controladoria através de 

artigos, dissertações, teses, etc. Contudo, não existe um consenso entre os autores quanto aos 

conceitos, definições, e até tentativa de uma abordagem conceitual básica, para que possa 

aprofundar pesquisas futuras sobre o assunto. (Oliveira, 2011). 

Moura e Beuren (2003) analisam a Controladoria sob a visão de ramo do 

conhecimento e de unidade administrativa. Ambas aprovam os dois aspectos de estudo em 

que a Controladoria está limitada, se bem que, em seu artigo, fazem referência apenas ao 

segundo aspecto. 

Para Padoveze (2005) a Controladoria é a utilização da Ciência Contábil em toda a 

sua totalidade. Para o autor a Controladoria é um processo evolutivo da Contabilidade. 

Observa-se que são mínimos os autores que definem a Controladoria de maneira 

objetiva e concreta como ramo do conhecimento, como área administrativa, ou ambas, em 

virtude da complexidade que o assunto necessita.  (Oliveira, 2011). 

Em virtude, de a Controladoria utilizar mecanismos vindo de outras ciências, como: 

Contabilidade, Administração, Economia, Psicologia, etc., a questão se torna mais difícil de 

ser analisada. (Borinelli, 2006).   

A diferença nas definições está na questão da linha delicada que separa a 

Controladoria da Contabilidade, sendo este agora o motivo de maior impacto entre os 

pesquisadores. Uma maneira de se confirmar a classificação da Controladoria como ciência 

ou órgão administrativo, é procurar vincular tal classificação à sua origem. (Oliveira, 2011). 

O surgimento das atividades da Controladoria nas empresas foi devido ao 

crescimento das dificuldades nas atividades empresariais, das carências que os gestores 

tinham sobre as informações financeiras e não-financeiras de forma confiável e que pudesse 

ser um importante instrumento para a tomada de decisão. (Oliveira, 2011). 

Contudo, deve-se considerar que as atividades da Controladoria podem variar de 

empresa para empresa, alterando conforme o porte da estrutura organizacional,  

Todavia, é unânime entre os autores a atividade da Controladoria no processo de 

decisão e gestão das empresas, sobretudo no que concerne ao apoio aos outros gestores em 

relação ao suporte no campo de informações, mediante afirmação de Beuren e Schundwein 
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(2007), a controladoria como área administrativa ajuda no processo de gestão por 

intermédio de informações de apoio à tomada de decisão. Para Padoveze (2005), a missão 

da controladoria é dar sustentação ao processo de gestão empresarial por meio de seu 

sistema de informação que é um sistema de base à gestão. 

Pode-se perceber que existe uma concordância, entre os vários autores que o papel 

essencial da Controladoria no ambiente empresarial é oferecer aos gestores informações que 

os ajudem na tomada dedecisão. 

Assim, Catelli (1999) destaca que para o exato entendimento da Controladoria se faz 

necessário dividi-la em duas extremidades: a Controladoria como ramo do conhecimento e a 

Controladoria como unidade administrativa. De forma resumida, a Controladoria como ramo 

do conhecimento:  

é responsável pelo estabelecimento de bases teóricas e conceituais necessárias à 

modelagem, à construção e à manutenção de sistemas de informação e modelo de 

gestão, que supram as necessidades informativas dos gestores guiando-os durante o 

processo de gestão para a tomada de decisões que conduzam aos 

objetivosesperados. (Bianchi, Backes & Giongo, 2006, p. 5). 

  

 A Controladoria como unidade administrativa, segundo Bianchi, Backes e Giongo 

(2006, p. 2):  

pode ser vista sob duas perspectivas: primeira, como um órgão facilitador que 

fornece informações às demais áreas da empresa para que possam  implementar 

suas estratégias específicas; segunda, como a área que procura integrar o processo 

de decisões estratégicas de cada área com o objetivo global da organização, ou seja, 

com a diretriz estratégica da empresa como um todo. 

 

Destarte, a Controladoria, através do uso dos métodos, conhecimentos e princípios 

advindos de outras ciências, pode determinar as bases teóricas, bem como estruturar o 

sistema de informação gerencial necessários para comandar as organizações ao cumprimento 

de sua missão. (Antunes, 2006). 

 

2.2. A formação do profissional de controladoria 

 

A função do controller surgiu no Brasil, em meados do século XX, com a instalação 

de empresas multinacionais norte-americanas no país. (Maciel & Lima, 2011). 

Em 28 de outubro de 1983, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), através da 

Resolução CFC nº 560/83, dispõe sobre as prerrogativas profissionais de que trata o artigo 25 

do Decreto-lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, dispõe em seu art. 2º que o contabilista pode 
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exercer as suas atividades na condição de profissional liberal ou autônomo a função de 

controller. (Cfc, 2003). 

Por conseguinte, conforme esta Resolução, o profissional que trabalha na 

Controladoria deve ser o contabilista, não obrigatoriamente o contador. O contabilista é 

aquele que cursou Técnico em Contabilidade e aquele que cursou a graduação em Ciências 

Contábeis. (Calijuri, 2005). 

As exigências da profissão que há cerca de 10 anos esperava-se que o controller 

tivesse como preferência o foco no controle do plano de operações da empresa, expedição de 

relatórios, além de reportar e interpretar os resultados das operações dos vários níveis 

gerenciais. Todavia, formalmente, o controller da época atual necessita - não somente desses 

atributos – mas, também, conhecimentos de "capital humano", tecnologia da informação, 

visão empresarial, aspectos legais dos negócios, processos de produção de bens e serviços, 

métodos quantitativos de análise de informação, sistemas de informações gerenciais, como ter 

a capacidade de gerenciar pessoas, dominar a comunicação, línguas estrangeiras e ter espírito 

de liderança. (Profissão..., [2011]). 

É importância que o controller tenha conhecimento, também, da empresa de forma 

similar, das operações que são efetuadas e como os resultados dessas operações irão 

surpreender na contabilidade. Desse modo, as empresas valorizam o Controller que saiba 

manter relacionamento com os vários departamentos. (Profissão ..., [2011]). 

Na prática, as propostas de trabalho disponíveis para o controller compreendem: 

 

Fluência em inglês, conhecimentos e experiências em elaboração de relatório de 

resultados conforme os USSGAAP, atuação em sistemas integrados de gestão, como 

SAP, e conhecimentos profundos em planejamento estratégico e tributário. São 

citados como diferenciais o conhecimento em Sarbanes-Oxley e aplicação de 

ferramentas como o Balanced Scorecard. (Maciel & Lima, 2011, p. 3). 

 

Oliveira, Perez Junior e Silva (2002) afirmam que devido às grandes mudanças que 

aconteceram nos processos produtivos e nas técnicas gerenciais e administrativas, tornaram-se 

complexas e desafiadoras as exigências para o cargo de controller. 

Os autores, ainda, destacam que para encarar os atuais desafios o controller deve 

apresentar novas habilidades para lidar com práticas internacionais de negócios, controles 

orçamentários e planejamento estratégico. Ser um profissional de fácil relacionamento e 

bastante hábil para negociar suas ideias. 
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Por sua vez, Roehl-Anderson e Bragg (2000, p. 6 apud Calijuri, Santos & Santos, 

2005) explicam que o controller tem habilidades, que não são encontradas em todas as 

pessoas. Todavia, se não as tiver, no mínimo, necessita ter aquelas relativas com a acurácia 

das demonstrações financeiras e do processo de transação, uma vez que estas duas aéreas 

continuam sendo o núcleo da função contábil, tais como:  

a) Análise da informação: o controller precisa compreender o significado das 

variações dos índices e o que eles anunciam para a companhia;  

b) Habilidade de comunicação: a chave para a função do controller é compilar 

informações e comunicar para os gestores;  

c) Conhecimento da companhia e da indústria: o controller deve ter um bom 

conhecimento das operações realizadas na companhia e na indústria, de forma, a saber, como 

estas operações impactarão no departamento contábil;  

d) Habilidade gerencial: o controller provavelmente terá controle sobre a 

produtividade daquele grupo. Portanto, o controller precisa conhecer de planejamento, 

organização, direção e mensuração das funções necessárias para gerenciar o departamento 

contábil; 

e) Senso de urgência e custo efetivo do serviço: o controller deve gerir o 

departamento contábil como um centro de lucro, pois somente assim ele utilizará métodos 

eficientes para completar cada tarefa e a atenção do departamento estará focada nas mais 

urgentes;  

f) Conhecimento técnico: para criar uma demonstração financeira segura, 

especialmente para a publicação, o controller deve ter relevante conhecimento das normas 

contábeis.  

A ligação da formação contábil com a Controladoria é explicada por Kanitz (1976) 

quando afirma que os controllers foram inicialmente recrutados entre aqueles responsáveis 

pelas áreas de contabilidade e finanças da empresa, por possuírem, em função do cargo que 

ocupam, uma visão ampla da empresa, que os habilita a enxergar as dificuldades como um 

todo e propor soluções gerais. A Controladoria é uma função diretamente subordinada à 

presidência da empresa. Por conseguinte, nada mais justo escolher para o cargo de controller, 

uma pessoa que já está ligada à presidência, no caso os administradores e contadores. Além 

disso, as informações que chegam ao controller são, predominantemente, de natureza 

quantitativa, e esses profissionais já estão familiarizados com os números. (Kanitz, 1976). 
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Compreendendo que o controller é o contador por formação, Martin (2002, p. 24) 

assegura que a “Controladoria deve ser vista como o pináculo da carreira do contador numa 

empresa e o caminho natural de sua ascensão à Direção”. 

Ainda Martin (2002, p. 24), não são pequenos os obstáculos, no Brasil, para os 

contadores tornarem-se controllers. Um deles, diz respeito à visão que o empresariado 

brasileiro tem do contador, que se preocupa muito com a formação fiscal e se torna um 

especialista em tributação. Dessa forma, como um especialista da área fiscal pode ajudar na 

gestão econômica que precisa de um profissional generalista? 

 As imposições para o exercício do cargo de controller tornaram-se cada vez mais 

complicadas. O profissional de contabilidade deve ter múltiplos conhecimentos e 

desempenhar inúmeras funções. (Calijuri, Santos & Santos, 2005).  

Martin (2002, p. 25) assegura que:  

 

O controller [...] necessita ser um generalista, comcompetência  para entender sua 

empresa e seu campo de atuação, como também entender, manejar e criticar 

métodos, instrumento de pesquisa e análise e formas de atuação de um  grande 

número de especialistas funcionais.  

  

No mesmo olhar, Oliveira, Perez Junior e Silva (2002, p. 21) afirmam que o controller 

deve ser um profissional multifuncional, ou seja, deve acumular experiências nas áreas 

contábeis, financeiras e administrativas. 

No ambiente empresarial competitivo, o controller deve ter, não somente 

conhecimentos sobre contabilidade, finanças, economia, estatísticae habilidade para analisar e 

interpretar dados, como também, habilidade para interceder no tocante das forças políticas, 

econômicas e sociais, sobre o resultado da empresa.  (Calijuri, 2005). 

 

2.3. Atuação do profissional de Controladoria 

  

O controller surgiu no início do século XX, dentro da evolução administrativa das 

grandes corporações americanas, com o objetivo de fazer um controle centralizado e rigoroso 

nas negociações das empresas filiadas, subsidiárias, departamentos e divisões espalhadas nos 

Estados Unidos e em outros países. (Beuren, 2002). 

 Em 1920, o controller apareceu no organograma da administração centralda General 

Motors como “Comptroller” e, em 1921, na Dupont como “TreasureAssistantComptroller.” 

(Calijuri, Santos & Santos, 2005). 
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 Pela definição do International Federation of Accounting (IFAC) (apud Fernandes, 

2009, p. 47), o controller é o profissional que: 

 

identifica, mede, acumula, analisa, prepara, interpreta e relata informações, tanto 

financeiras como operacionais, para uso da administração de uma empresa, nas 

funções de planejamento, avaliação e controle de suas atividades e para assegurar o 

uso apropriado e a responsabilidade abrangente de seus recursos. 

 

    Para Peters (2004, p. 2): 

O controller é uma figura essencial na responsabilidade econômica do gestor, aodar 

condições efetivas de gerenciamento e monitoramento econômico da sociedade,e 

nas ações internas ou externas a ela – que afetam o status econômico desta 

sociedade. 

 

Segundo Mendes (1991, p. 85) “o controller pode ser visto ao mesmo tempo como 

protagonista e coadjuvante, de uma mudança comportamental importante sem precedentes na 

historia da contabilidade e da administração”. 

Para um melhor entendimento da importância do controller é fundamental a 

identificação de suas funções (Siqueira & Saltelinho, 2001). 

Nessa mesma direção diversos estudos (Calijuri, Santos & Santos, 2005; Martin, 2002; 

Oro, Carpes, Dittadi & Benoit, 2007; Santos, Castellano, Bonacim & Silva, 2005) têm 

buscado identificar e delinear o papel do controller, suas atribuições, habilidades e formação, 

perfil do profissional da controladoria, além de explorar como a controladoria está situada na 

empresa. 

 A abordagem de Calijuri, Santos e Santos (2005) versa sobre o perfil atual do 

controller no contexto organizacional brasileiro. Na década de 50, o controller era a pessoa 

encarregada das demonstrações financeiras. Atualmente, em decorrência da complexidade das 

relações econômicas que envolvem as organizações gerou-se a necessidade de um controle 

gerencial mais concreto, provocando mudanças nas funções do controllere obrigando este 

profissional a se atualizar no que diz respeito a suas competências. Em razão dessas 

mudanças, percebe-se que existe uma lacuna de estudos mais direcionados, acerca desse novo 

perfil do controller, principalmente na conjuntura organizacional. (Calijuri, Santos & Santos, 

2005).     

 Com a finalidade de colaborar com os estudos para a controladoria, os autores, 

realizaram uma pesquisa exploratória, onde os achados apontam a presença de um novo perfil 

na controladoria que querer profissionais com formação acadêmica, espírito de liderança e 

flexibilidade para as mudanças. Constatou-se, também, que aos poucos o controller vem 
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ocupando outras posições dentro da empresa, deixando de ter uma função essencialmente 

contábil, para se tornar um profissional imperativo na gestão empresarial.  

Kanitz (1976, p. 5-6), “propõe seis funções da área de controladoria, são elas: 

informação, motivação, coordenação, avaliação, planejamento e acompanhamento”. Já 

Heckert e Wilson (1963, p. 13-14) “fazem menção a cinco, sendo elas: função de 

planejamento, função de controle, função de relatar, função contábil e outras funções”. 

O controller é o gestor responsável pelo departamento de Controladoria, cuja função é 

cuidar pelo seguimento da empresa, oferecendo as sinergias existentes fazendo com que as 

atividades desenvolvidas em grupo tenham efeitos excelentes em detrimento dos resultados 

obtidos se trabalhassem isoladamente. Também, tem a função de deixar a administração 

superior da empresa bem informada sobre tudo o que gira em torno da empresa, desde os 

rumos que esta deve tomar até quais os caminhos que devem ser seguidos (Figueiredo, 1995). 

 No olhar de Borinelli (2006, p. 164) a função de controle não trata apenas de 

sustentar as necessidades de informação, “mas fazer com os gestores das demais funções e 

unidades organizacionais utilizem tais informações para se assegurarem que seguem na 

direção pretendida”. Ademais, cabe à Controladoria questionar sobre o distanciamento 

sucedido entre o planejado e o realizado, bem como cobrar dos gestores ações retificadoras, 

garantindo a realização do planejamento. (Simas, 2009). 

As atividades que integram, segundo Borinelli (2006, p.165 -166) a função de controle 

da Controladoria são: 

a) gerar informações que contemplem eventos planejados e realizados, a fim de 

verificar o grau de aderência entre os planos e o real;  

b) gerar relatórios que apontem desvios em relação ao planejado; 

c) interagir com as demais funções e unidades organizacionais no sentido de 

identificar as causas dos desvios;  

d) exercer, efetivamente o controle; 

e) garantir a eficácia do sistema de controle;  

f) revisar periodicamente o sistema de controle; g) coordenar o processo de controle. 

Destaque-se que a maneira como cada organização distribui essas atividades em suas 

respectivas unidades organizacionais vai depender do modelo de gestão, da suaestrutura 

organizacional, dentre outros fatores. Portanto, as atividades e funções típicas da área do 

conhecimento Controladoria não variam. (Borinelli, 2006). 
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No mesmo raciocínio, Oro, Beuren e Carpes (2013),  a função do controller varia 

entre as organizações, dependendo de seu porte empresarial e sua estrutura organizacional, no 

sentido de definir quais são as funções que ele irá desempenhar. Segundo Nakagawa (1993), o 

controller desempenha a função de controle, organizando e reportando dados importantes, que 

influenciam os gerentes a tomarem decisões lógicas e consistentes com a missão e objetivos 

da organização.   

No entanto, Ricardino Filho (1999, p. 4-5) destaca que “a função do controller não se 

delineou de forma absolutamente clara e por diversos anos pairou razoável incerteza sobre o 

assunto”. Fato este ainda bastante discutido entre os teóricos. 

São estabelecidos alguns princípios que norteiam o trabalho do controllerde acordo 

com Heckert e Wilson (1963), são eles: cooperação, imparcialidade, persuasão, oportunidade, 

iniciativa, visão econômica, comunicação racional, síntese, visão voltada para o futuro e 

consciência das limitações.  

No processo de tomada de decisão o controller possui atribuições relevantes como 

colher e expor notícias importantes, porém não tem o poder de decisão (Menezes, 2010). 

Percebe-se, diante do exposto, que a forma como o controller atua está mais ligada a 

sua postura diante da organização, do que diretamente a sua capacidade técnica, haja vista que 

essa já é uma prerrogativa para ocupar o cargo.  Entretanto, os dois aspectos precisam ser 

levados em consideração e acrescentados à formação acadêmica do controller. (Oro, Beuren 

& Carpes, 2013). 

 

3. Procedimentos metodológicos 

 O presente estudo caracteriza-se quanto aos objetivos como uma pesquisa do tipo 

exploratório- descritivo, com abordagem predominantemente qualitativa. Considerando que, a 

pesquisa exploratória decorre quando há pouco conhecimento sobre um determinado tema a 

ser abordado (Beuren, 2003, p. 80). E são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma 

visão geral, do tipo aproximativo, acerca de determinado fato, geralmente são realizadas 

quando o tema escolhido é pouco explorado e o produto final deste processo passa a ser um 

problema mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais 

sistematizados (Gil, 2008, p.27). 

 No tocante a pesquisa descritiva argumenta-se que esta tem como propósito analisar, 

com maior precisão possível, os fatos ou fenômenos em sua natureza e características, 
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procurando observar, registrar e analisar suas relações, conexões e interferências, buscando 

conhecer e realizar possíveis comparações em diversas situações (Michel, 2005, p. 36). 

 O universo da pesquisa foi constituído pelos cursos de pós-graduação stricto-sensu 

que traziam na denominação do programa a palavra Controladoria. Como resultado inicial da 

busca, obteve-se uma lista com 09 (nove) programas, os quais ofertam 12 (doze) cursos, 

distribuídos em: 03 doutorados, 05 (cinco) mestrados acadêmicos e 04 (quatro) mestrados 

profissionais. No entanto, verificou-se que 02 (dois) programas que ofertavam mestrados 

profissionais estavam desativados e 01 (um) programa de mestrado acadêmico estava em 

projeto. Deste modo, reduziu-se para apenas 02 (dois) a oferta de mestrados profissionais e 

para 04 (quatro) os mestrados acadêmicos em funcionamento, conforme dispõem a Tabela 1. 

Nestes termos, delimitou-se a população alvo deste estudo, sobre 06 (seis) programas de pós-

graduação stricto-sensu, que conglomeram 09 (nove) cursos em níveis de mestrado e 

doutorado com denominação e enfoque sobre a Controladoria. 

 

 Tabela 1: Relação dos Programas de Pós-Graduação stricto-sensu em Controladoria 

Fonte: CAPES (2016). 

  

Nome do Programa Instituição de Ensino Cursos Ofertados Situação 

Administração e 

Controladoria 

Universidade Federal do Ceará 

(UFC) 

Mestrado Acadêmico e 

Doutorado 
Em Funcionamento 

Administração e 

Controladoria 

Universidade Federal do Ceará 

(UFC) 
Mestrado Profissional Em Funcionamento 

Contabilidade e 

Controladoria 

Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) 
Mestrado Profissional Desativado 

Controladoria 
Universidade Federal do Ceará 

(UFC) 
Mestrado Profissional Desativado 

Controladoria 
Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE) 
Mestrado Acadêmico Em Funcionamento 

Controladoria e 

Contabilidade 

Universidade de São Paulo 

(USP) 

Mestrado Acadêmico e 

Doutorado 
Em Funcionamento 

Controladoria e 

Contabilidade 

Universidade de São Paulo/ 

Ribeirão Preto (USP/RP) 

Mestrado Acadêmico e 

Doutorado 
Em Funcionamento 

Mestrado 

Profissional em 

Controladoria e 

Finanças 

Fundação Inst. de Pesq. 

Contábeis, Atuariais e 

Financeiras (FIPECAFI) 

Mestrado Profissional Em Funcionamento 

Controladoria e 

Contabilidade 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 
Mestrado Acadêmico  Em Projeto 
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Quanto aos meios de investigação foi feito uso da pesquisa documental, que se 

assemelha muito com a pesquisa bibliográfica, no entanto, a diferença entre ambas centra-se 

na natureza das fontes. A pesquisa documental vale-se de dados e/ou informações obtidas de 

órgãos públicos ou privados que foram registrados e divulgados em determinado período de 

tempo e que não receberam tratamento analítico, ou que, ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa (Gil, 2008, p.51). 

 Para atender aos objetivos propostos neste estudo, procedeu-se a coleta de informações 

numa linha temporal de 10 (dez) anos, compreendendo um período de análise entre os anos de 

2006 a 2015. As informações foram obtidas através da Plataforma Sucupira, que é definida 

pela Capes (2016) como uma “ferramenta para coletar informações, realizar análises e 

avaliações e ser à base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG)” e nos 

webs sites dos cursos das pós-graduações em apreciação. O período da coleta ocorreu durante 

o mês de janeiro de 2016. 

 Existem vários meios e diferentes técnicas metodológicas para a organização e análise 

dos dados na pesquisa qualitativa, sendo a Análise de Conteúdo uma destas possibilidades. 

Desta forma, optou-se pela Análise de Conteúdo por disponibilizar o levantamento de 

indicadores (qualitativos ou não) permitindo assim, a realização de inferência de 

conhecimentos (Cavalcante, Calixto & Pinheiro, 2014). 

 A opção pela Análise de Conteúdo na presente pesquisa respalda-se também em Bauer 

e Gaskel (2002) que destacam a característica social da análise de conteúdo, por se tratar de 

uma técnica com intenção de produzir conclusões de um texto para seu contexto social de 

maneira objetiva. 

  

4. Apresentação e análises dos resultados 

 

 Diante da importância do papel dos cursos de pós-graduação stricto sensu e 

consequentemente a contribuição das pesquisas desenvolvidas no âmbito acadêmico para o 

desenvolvimento do conhecimento científico, tecnológico e formação de capital intelectual. 

Buscou-se, neste estudo, identificar onde e como são ofertados os cursos de pós-graduação no 

Brasil, que tem como objetivo formar mestres e doutores com direcionamento voltado à área 

de Controladoria. 

 Na análise preliminar, verificou-se que os programas com referência a área de 

Controladoria estão concentrados em apenas duas regiões, no Sudeste e Nordeste do país. Os 
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cursos ofertados no Sudeste estão limitados ao estado de São Paulo, e são ofertados pela 

Universidade de São Paulo (USP) nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto e pela Fundação 

Instituto de Pesquisa Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), também sediada na 

cidade de São Paulo. No Nordeste os cursos estão distribuídos em 02 (dois) estados, no Ceará 

ofertado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e no estado de Pernambuco, onde a oferta 

é realizada pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), conforme se observa 

no Quadro 1.  

 

Quadro 1: Informações básicas dos programas de pós-graduação stricto sensu ofertados 

no Brasil 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se no Quadro 1,  que apenas a UFRPE tem a Controladoria como área 

determinante do programa de pós-graduação e relaciona as Ciências Contábeis como área 

básica do curso. A UFC traz no nome do programa as áreas de Administração e 

Controladoria e como área básica a Administração. Na USP/SP e USP/RP o nome do 

programa identifica a Controladoria e a Contabilidade como áreas determinantes de seus  

programas e a área básica centra-se nas Ciências Contábeis. Para o programa ofertado pela 

FIPECAFI as áreas estão direcionadas para a Controladoria e Finanças e a área básica do 

curso as Ciências Contábeis. Desta forma, diante das informações coletadas, constata-se que 

os cursos ofertados com foco na Controladoria abrangem duas áreas de conhecimento 

Instituição/ 

Estado 
Nome do Programa Área Básica Cursos Ofertados 

Data de 

Funcionamento 

UFC - CE 
Administração e 

Controladoria 
Administração 

Mestrado 

Acadêmico 
01/01/2009 

Doutorado 30/06/2015 

UFC - CE 
Administração e 

Controladoria 
Administração 

Mestrado 

Profissional 
01/01/2009 

UFRPE- PE Controladoria 
Ciências 

Contábeis 

Mestrado 

Acadêmico 
16/03/2015 

USP - SP 
Controladoria e 

Contabilidade 

Ciências 

Contábeis 

Mestrado 

Acadêmico 
01/01/1970 

Doutorado 01/01/1978 

USP/RP - SP 
Controladoria e 

Contabilidade 

Ciências 

Contábeis 

Mestrado 

Acadêmico  
01/01/2005 

Doutorado 01/01/2013 

FIPECAFI -SP 

Mestrado Profissional 

em Controladoria e 

Finanças 

Ciências 

Contábeis 

Mestrado 

Profissional 
15/02/2016 
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científico, as quais são: as Ciências Contábeis e a Administração, no entanto dos (06) seis 

programas em funcionamento no Brasil, (04) quatro tem suas áreas básicas centradas nas 

Ciências Contábeis, fato este que pode ter relação direta com a afirmação de Padoveze 

(2005) ao declarar que a Controladoria é a utilização da Ciência Contábil em toda a sua 

totalidade, podendo ser identificada como um processo evolutivo da Contabilidade. 

Evidencia-se que o pioneirismo em associar a Controladoria como um programa de 

pós-graduação stricto sensu, fica por conta da USP/SP que no ano de 1970 deu inicio ao 

primeiro Mestrado Acadêmico em Controladoria e Contabilidade, após oito anos, mais 

precisamente em 01/01/1978, a USP/SP veio a assumir mais um novo compromisso 

acadêmico com a sociedade e ofertou o doutorado na mesma área, portanto, sendo a 

primeira IES a oferecer os cursos de mestrado e doutorado em Controladoria e 

Contabilidade no país.  

Entre as mais recentes ofertas de cursos stricto sensu com foco na Controladoria 

relaciona-se a UFRPE com a criação do Mestrado Acadêmico em Controladoria, que teve 

suas atividades acadêmicas iniciadas em março de 2015. Depois, seguida pela UFC que 

ofertou suas primeiras vagas para o doutorado em junho de 2015 e por último a FIPECAFI 

que ofertou vagas para o Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças e tem como 

data programada para iniciar suas atividades acadêmicas o dia 15/02/2016. Constata-se, que 

as IES mencionadas no Quadro 1, vem acompanhando o contexto evolutivo dos negócios a 

nível mundial e que através de seus programas de pós-graduação, vem contribuindo para o 

ensino e a formação de Controllers.   

No Quadro 2 apresenta-se as linhas de pesquisas relacionadas pelos programas de 

pós-graduação em análise. 

 

Quadro 2:– Linhas de pesquisas relacionadas por programas e cursos. 

Programa/ Instituição Cursos Linhas de Pesquisa 

Administração e 

Controladoria - UFC 

Mestrado 

Acadêmico / 

Doutorado 

1 - Contabilidade, Controladoria e Finanças; 

2 - Organizações, Estratégia e Sustentabilidade. 

Administração e 

Controladoria - UFC 

Mestrado 

Profissional 

1 - Contabilidade, Controladoria e Finanças; 

2 - Estratégia e Sustentabilidade; 

3 - Estudos Organizacionais e Gestão de Pessoas 

Controladoria - UFRPE 
Mestrado 

Acadêmico 

1 - Estratégia, Desempenho e Controle; 

2 -Planejamento, Controle e Análise Financeira. 

Controladoria e 

Contabilidade – USP/SP 

Mestrado 

Acadêmico / 

Doutorado 

1 - Controladoria e Contabilidade Gerencial; 

2 - Contabilidade para Usuários Externos; 

3 - Mercados Financeiro, de Créditos e de Capitais; 
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4 - Educação e Pesquisa em Contabilidade 

Controladoria e 

Contabilidade - USP/RP 

Mestrado 

Acadêmico / 

Doutorado 

1 - Contabilidade Financeira e Finanças; 

2 – Controladoria 

Mestrado Profissional em 

Controladoria e Finanças - 

FIPECAFI 

Mestrado 

Profissional 

1 - Controle Gerencial e Informação Contábil; 

2 - Decisões Financeiras 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se no que o número de linhas de pesquisas estabelecidas pelos programas 

de pós-graduação em Controladoria, tem uma variação entre 02 (duas) a 04 (quatro) linhas. 

Sendo que, a USP/SP é a única que dispõem de 04 (quatro) linhas de pesquisa, o Mestrado 

Profissional da UFC contempla 03 (três) linhas e os demais programas dispõem de 02 

(duas) linhas.  

Em relação às linhas de pesquisas, deve-se compreender que estas tendem a 

delimitar as fronteiras do campo do conhecimento investigativo e determinam o rumo ou o 

que será investigado num dado contexto e que às vezes demarcam a orientação teórica, que 

serve de referencial, buscando desta forma estabelecer procedimentos adequados à 

investigação (Menandro, 2003, p. 180). Outro fato a ser considerado em relação às linhas de 

pesquisa é a formação e produção científica dos docentes que devem ser comprovadas e 

estarem afinadas com as linhas em que atuam como orientadores. Portanto, estas delineiam 

a trajetória da pesquisa no âmbito da pós-graduação stricto sensu. 

No tocante a produção cientifica apresenta-se na Tabela 2 o número de trabalhos 

defendidos por IES, considerando a linha temporal da pesquisa de dez anos, que 

compreende o período ente 2006 a 2015. 

 

Tabela 2: Número de Dissertações e Teses defendidas por ano e por curso de 2006-2015  

ANO 

Mestrado 

Profissional 

UFC 

Mestrado 

Acadêmico 

UFC 

Mestrado 

Acadêmico 

USP/SP 

Mestrado 

Acadêmico 

USP/RP 

Doutorado 

USP/SP 

2006 - - 20 4 6 

2007 - - 5 11 7 

2008 - - 16 8 13 

2009 - - 17 7 18 

2010 - - 17 14 16 

2011 1 7 16 9 13 

2012 23 13 11 11 18 
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2013 26 11 18 15 12 

2014 46 13 14 11 13 

2015 27 6 4 11 4 

TOTAL 123 50 138 101 120 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto aos trabalhos defendidos nos cursos de mestrados, verificou-se no período 

em análise, que o Mestrado Acadêmico da USP/SP tem o maior número de dissertações 

defendidas, 138 (cento e trinta e oito) em relação aos outros cursos do mesmo nível, no 

entanto, esta diferença tem ligação direta com a data de funcionamento dos demais cursos 

em investigados, tendo em vista que o Mestrado Acadêmico da USP/RP teve suas primeiras 

dissertações defendidas a partir do ano de 2006 e o curso UFC apenas em 2011. Outro fato 

que tem relação direta com o número de trabalhos acadêmicos defendidos é o número de 

vagas ofertadas por cada programa, todavia, esta informação não foi levantada nesta 

pesquisa.  

O Mestrado Profissional da UFC tem uma representação significativa no número de 

dissertações defendidas, em um período de cinco anos alcançou a marca de 123 (cento e vinte e três) 

trabalhos apresentados. O Doutorado da USP/SP no período de dez anos tem uma contribuição de 

120 (cento e vinte) teses defendidas.  Frente a este panorama, aborda-se a importância do trabalho 

científico que demanda a preparação de um discurso, cuja finalidade principal é a 

propagação da informação aos cientistas e a toda sociedade, sendo o discurso científico a 

formalização da produção científica (Witter,1989). 

 

5. Considerações Finais 

  

Neste estudo analisou-se a oferta dos cursos de pós-graduação do Brasil em nível de 

mestrado e doutorado na área de Controladoria e a produção científica procedente destes 

cursos. A presente pesquisa justifica-se pela necessidade em se conhecer a oferta dos cursos 

de pós-graduação stricto-sensu e o estágio da pesquisa na área de controladoria. 

 Para desenvolvimento da pesquisa, inicialmente, identificou-se os programas de pós-

graduação com oferta de cursos em nível de mestrado e/ ou doutorado na área de 

Controladoria, em funcionamento no país. Através deste levantamento, constatou-se que, até o 

presente momento, existem 06 (seis) programas em funcionamento Brasil, no entanto, este 

número deverá aumentar para 07 (sete), tendo em vista que a CAPES evidencia em seus 

registros, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul com um programa em Controladoria e 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/
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Contabilidade, com situação em fase de projeto. Destaca-se, portanto, que a oferta da pós-

graduação stricto sensu na área de Controladoria no Brasil está assim definida: 02 (dois) 

mestrados profissionais, 04 (quatro) mestrados acadêmicos e 03 (três) doutorados. 

 Nota-se que os programas com referência a área de Controladoria estão concentrados 

no Sudeste e Nordeste do país, mais precisamente nos estados de São Paulo, Ceará e 

Pernambuco. Um fato importante a ser destacado é que a oferta vem crescendo, tendo em 

vista que no ano de 2015, foram iniciadas as atividades acadêmicas do Doutorado da UFC e 

do Mestrado Acadêmico da UFRPE e tem-se a previsão de início para 2016 do Mestrado 

Profissional da FIPECAFI.  

 Este estudo limita-se pela exclusão de outros programas de pós-graduação stricto 

sensu que não trazem na sua denominação a palavra Controladoria, no entanto a trazem como 

uma de suas linhas de pesquisa. 

 Sugere-se para estudos futuros, abranger a pesquisa para todos os programas da área 

de Administração, Economia e Ciências Contábeis que tenham como uma de suas linhas de 

pesquisa a Controladoria.  
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