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RESUMO 
 
 
 
O gerenciamento dos negócios possibilita o gestor reunir informações que lhe propicie o 
planejamento, controle e tomada de decisões, inclusive em eventos futuros da mutação 
patrimonial da entidade. Dentro deste contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar 
o atual perfil profissional de competências e habilidades exigidas pelas empresas contratantes 
para a função de controller, bem como investigar se o perfil desejado para este profissional 
tem associação ao porte da empresa, a sua origem de capital, a hierarquia do cargo, formação 
acadêmica e salário ofertado pelo atual mercado de trabalho. Para isto, buscou-se identificar 
os requisitos exigidos pelas organizações contratantes, através dos anúncios de seleção e 
recrutamento on line nos sites das empresas Catho, Manager, Michel Page e Rhobert Half no 
período de abril a agosto de 2010. Foram utilizados 295 anúncios válidos e as informações 
foram tratadas com análise de conteúdo, analisadas descritivamente e estatisticamente com 
auxílio do software Statistical Package of The Social Sciences (SPSS), versão 16.0. As 
variáveis foram analisadas quanto à associação estatisticamente significativa em relação ao 
porte da empresa, a origem do capital, a hierarquia do cargo e formação acadêmica e salário 
ofertado. Os dados foram organizados em perfil técnico, perfil de gestão e perfil 
comportamental além de identificar os benefícios oferecidos pelas empresas. A faixa salarial 
de maior percentual válido foi para salários a partir de R$ 8.000,00 com aproximadamente 
50% das vagas. Os resultados apresentaram associação estatística significativa entre o perfil 
comportamental e o porte da empresa e a origem de capital, entre o perfil técnico e a 
hierarquia do cargo e também entre os benefícios oferecidos e o porte da empresa.  
 
 
Palavras Chave: Perfil profissional. Controller. Funções. 
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ABSTRACT 
 
 

The management of the business allows the manager to gather information which would assist 
the planning, control and decision making, including future events of the entity's mutation. 
Within this context, this study aimed to analyze the current profile of professional 
competencies and skills required by contractors to a controller in the levels of management 
and supervision as well as investigate whether the profile of this professional association has 
the size of the company, their source of capital, the hierarchy of office, academic and salary 
offered by the current job market. For this, we sought to identify all requirements of the 
contracting organizations, through the selection and recruitment ads online on their sites 
Catho, Manager, Michael Page and Rhobert Half the period April to August 2010. We used 
295 valid announcements and information were dealt with content analysis, descriptively and 
statistically analyzed using the software of The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
version 16.0. The variables were analyzed for statistical significance with respect to company 
size, the source of capital, the hierarchy of the job and academic training and wages offered. 
Data were organized into technical profile, profile management and behavioral profile and 
identify the benefits offered by companies. The salary range for the highest percentage was 
valid for salaries from R $ 8,000.00 with approximately 50% of seats. The results showed 
statistically significant association between the behavioral profile and the company's size and 
origin of capital, between the technical profile and the job hierarchy and also between the 
benefits offered and the size of the company. 
 
 
Keywords: Professional profile. Controller. Functions. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ênfase do nascimento da contabilidade, tanto na literatura quanto na prática, surgiu 

como um auxílio no gerenciamento dos negócios considerando o contexto que as contas eram 

para uso exclusivo dos proprietários. Most (1974) destaca que a contabilidade teve sua origem 

restrita ao uso gerencial, pois, não há na literatura sobre as origens da contabilidade, relatos de 

demonstrativos financeiros nem pareceres de auditoria, tais informações acompanharam o 

desenvolvimento da contabilidade e sua regulamentação. A contabilidade visava auxiliar o 

gestor a interpretar as situações com as quais conviviam e reunir informações para propiciar 

controles e tomar decisões relativas a eventos futuros, cujo objetivo tem a contabilidade 

gerencial. 

 A contabilidade gerencial segundo Iudícibus (1978) está voltada única e 

exclusivamente para a administração da empresa, procurando suprir informações que se 

adéque de maneira válida e efetiva no modelo decisório do administrador. Ricardino Filho 

(1999), citando Macintosh (1994), defende que a contabilidade gerencial engloba um processo 

de identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação 

de informações que são usadas pelos administradores para o planejamento, avaliação e 

controle de uma organização. 

Na concepção de Besta apud Favero et all (1997), a contabilidade é a ciência do 

controle econômico, que estuda as leis do controle econômico das empresas de todas as 

classes e deduz as normas a seguir para que esse controle seja de fato eficaz, persuasivo e 

completo. Dentro deste universo se destaca a controladoria. 

Kanitz, Padoveze e Roel-Anderson e Bragg (1976, 2010 e 2000), entre outros autores, 

destacam que a contabilidade evoluiu para um sistema chamado controladoria, cuja função é 

avaliar e controlar o desempenho das diversas divisões da empresa, onde cada empresa é uma 

unidade própria, com problemas específicos o que invalida tentativas de se elaborar um 

sistema de controle gerencial genérico, aplicável a todas as empresas. Diferentemente da 

contabilidade financeira que há normatização e princípios a serem seguidos pelas práticas e 

políticas contábeis por todas as empresas, considerando seu porte e sua atividade. 

Lunkes (2009) menciona que o IFAC – Internacional Federation of Accountants 

define a contabilidade gerencial como sendo o produto do estágio evolutivo envolvendo o uso 

das tecnologias quanto: o orçamento e contabilidade de custos; análise de decisão e 

contabilidade por responsabilidade; análise do processo e administração estratégica de custos; 
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e uso das tecnologias para exame de direcionadores de valor ao cliente, valor ao acionista e 

inovação organizacional. Dentro desta perspectiva, Padoveze (2010) defende que a 

controladoria é o exercício da função contábil gerencial no monitoramento adequado do 

processo de geração de valor dentro da empresa, acrescido de controle de sistemas de 

informações para monitoramento da estratégia e a função de gestão ao risco. 

Através do advento da Revolução Industrial, o desenvolvimento e o aumento da 

competição empresarial, a controladoria passou a desempenhar importante papel no contexto 

empresarial. Na visão de Oliveira, Perez Junior e Silva (2009), a valorização da função de 

controller é consequência direta da necessidade das empresas de elaborar o planejamento 

estratégico e controlar rigorosamente os custos administrativos, financeiros e de produção dos 

bens e serviços.  

Anthony e Govindarajan (2006) destacam que toda organização precisa de uma 

estratégia consistente com controle gerencial. Onde a estrutura organizacional define as 

relações de subordinação, a responsabilidade e a autoridade dos executivos. As funções e 

atribuições da controladoria variam conforme a empresa e a cultura organizacional da mesma, 

dependendo do porte e da estrutura da empresa. Heckert e Wilson apud Mosimann (1999) 

definem princípios que norteiam a ação do controller na empresa, sendo um profissional com 

iniciativa, visão econômica, comunicação racional, síntese, visão para o futuro, oportunidade, 

persistência, cooperação, imparcialidade, persuasão, liderança, ética, consciência das 

limitações e cultura geral. 

Kanitz (1976) propõe como função da controladoria a informação, motivação, 

coordenação, avaliação, planejamento e acompanhamento, enquanto Heckert e Wilson apud 

Mosimann (1999) estabelecem as funções de planejamento, controle, relator, contábil e outras 

funções que engloba supervisão e operação das áreas, relação com os fisco e auditoria 

independente, desenvolvimento e manutenção de instruções padrões, relações públicas com o 

mercado financeiro entre outros. 

Horngren (1985) defende que ao controller cabe a autoridade de prescrever métodos 

uniformes de contabilização e de relatórios, exercendo força e influência e projetando uma 

atitude que direciona a administração rumo a decisões lógicas e compatíveis com os objetivos 

da empresa. Deve cuidar de assuntos operacionais e ter como função o planejamento para o 

controle, relatórios e interpretação dos mesmos, avaliação e assessoramento, administração 

tributária, emissão de relatórios para o governo (ou órgãos de regulação) e a proteção de 

ativos e a avaliação econômica. 
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Conforme Wood e Picarelli Filho (2004), houve uma grande mudança durante os anos 

80 sobre a forma como se pensa na capacidade humana no ambiente empresarial, os avanços 

da automação e da tecnologia da informação trouxeram uma concepção nova de capacidade 

profissional, buscando o retrato de um profissional qualificado e polivalente, capaz de 

entender como seu trabalho se relaciona com os resultados da empresa. Este cenário de 

competitividade faz com que haja maior cobrança dos gestores, que devem cada vez mais ser 

responsáveis por suas decisões, pois num ambiente econômico caracterizado pela escassez de 

recursos, são as decisões, tomadas em todos os níveis da organização, que determinam ou não 

a utilização adequada de tais recursos para a consecução dos seus objetivos. É, portanto, nas 

decisões e nas ações desencadeadas pela empresa, que reside à chave para a obtenção da 

eficácia da organização – o grau para atingir o seu objetivo. 

A proposta do estudo foca as habilidades e competências do controller, identificar 

quais tendências ou desempenho tem sido exigido nos dias atuais pelos profissionais que 

exercem a função de controller nas organizações, seja de pequeno, médio ou grande porte. 

Pois, ainda não há consenso na literatura sobre as funções da controladoria, sendo estas 

sujeitas à cultura organizacional da empresa, se adequando às reais necessidades das 

empresas. 

 

1.1. Caracterização e definição do problema 

Só é possível contratar o profissional certo para uma empresa, se a mesma souber 

antecipadamente suas necessidades e o perfil desejado para suprir tal necessidade, para isso é 

preciso ter o perfil do profissional bem definido, o que implica saber o que se espera do 

profissional. Na definição do perfil ideal de um profissional, Lacombe (2007) destaca que se 

deve considerar a cultura organizacional da empresa, seus valores, sua ética e suas 

prioridades, bem como o chefe a quem o profissional irá se reportar, pois, pode haver 

situações em que um profissional altamente qualificado não se adapte a empresa em 

consequência de seu perfil não condizer com os valores, as expectativas e a estratégia da 

empresa. 

Para algumas profissões é indispensável a capacidade de inovar, a coragem, a 

persistência, a liderança, entre outras características pessoais que nem sempre são fáceis de 

avaliá-las no processo seletivo, já outros requisitos, como formação profissional, tipo de 
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experiência, conhecimentos e as qualidades do profissional são identificáveis durante a 

seleção do profissional. 

Conhecimentos diversificados sobre gestão de empresa são solicitados aos 

profissionais de controladoria, tais como: planejamento e controle, análise de demonstrações 

contábeis, custos, fluxos de caixa, elaboração de relatórios gerenciais, avaliação de 

desempenho, sistemas de informação gerencial, controladoria, orçamento e visão global da 

empresa, domínio de especificações sobre contabilidade internacional, tecnologia da 

informação e outros conhecimentos como trabalhar em equipe, liderança, atuar em um 

ambiente de pressão, habilidades de apresentação oral entre outros. 

O porte e a origem do capital da empresa podem influenciar na atuação do perfil 

profissional do controller, assim sendo, cabe ao profissional de controladoria adaptar suas 

habilidades e competências ao objetivo da empresa que pretende trabalhar. Com a 

globalização, a dinâmica da economia se apresenta sob novo cenário, com características 

competitivas entre as organizações, o que requer um profissional de controladoria apto às 

necessidades vigentes. 

Tomando por base a formação do profissional, especialização, relação de liderança 

com a equipe, conhecimentos técnicos da profissão, habilidades e competência necessárias ao 

profissional no desempenho adequado de sua função, surgiu a questão do problema: 

O perfil profissional do controller exigido pelo atual mercado de trabalho tem 

associação ao porte da empresa, sua origem do capital, a hierarquia do cargo, formação 

acadêmica e o salário ofertado? 

As dimensões do perfil profissional do controller estudadas englobam sua formação, 

especialização, relação de liderança com a equipe, conhecimentos técnicos da profissão e 

habilidades necessárias ao profissional para o desempenho adequado de suas funções entre 

outros. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo geral 

Lacombe (2007) defende que para chegar ao perfil ideal de um profissional é preciso 

conhecer a cultura da empresa, seus valores, sua ética e suas prioridades, bem como o chefe a 

quem o profissional vai se reportar. Esses fatores limitam a definição de um perfil adequado 
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que se molde a todo tipo de empresa, considerando que cultura, valores, ética e prioridades 

são variáveis mutáveis levando a mutabilidade da atuação do profissional. O objetivo geral da 

pesquisa é analisar se as atividades do atual perfil profissional de competências e habilidades 

exigidas pelas empresas contratantes para a função de controller estão associadas ao porte, 

origem, hierarquia do cargo, formação acadêmica e salário ofertado. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Com a intenção de completar o objetivo geral, alguns objetivos específicos devem ser 

considerados na sinergia do estudo, tais como: 

• Identificar a formação profissional exigida pelas organizações para executar a 

função de controller. 

• Conhecer as atribuições dos profissionais da controladoria, quanto às 

habilidades, qualidades e competências, diferenciando por porte da empresa. 

• Identificar as funções pertinentes à controladoria nas empresas 

A análise combinada dos objetivos específicos possibilita o alcance e conclusão do 

objetivo geral. Pela a importância econômica atual e futura, que representa a controladoria na 

gestão das empresas, por seu auxílio nas decisões e resultados decorrentes, é necessário 

realizar pesquisas que identifique a função da controladoria nas organizações. Pois, a partir da 

identificação das funções do controller e de suas habilidades e competências exigidas pelo 

mercado de trabalho haverá preparação apropriada aos interessados em exercer a profissão na 

função de controller. 

Portanto, se os objetivos da pesquisa forem atendidos, teremos as seguintes 

contribuições: 

• Conhecimento do estágio atual do perfil profissional do controller; 

• Identificação das funções atuais de controladoria nas empresas, de acordo com 

seu porte, origem, hierarquia do cargo, formação acadêmica e salário 

oferecido. 

• A possibilidade, aos profissionais da controladoria, de adequação ao perfil 

exigido, para aumentar seu potencial e desempenho, seja através de cursos ou 

especialização. 
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• Referência aos cursos de Ciências Contábeis para a atualização dos currículos 

da disciplina de controladoria. 

  

1.3. Hipóteses 

A hipótese formulada para o encadeamento científico deste trabalho é que o perfil 

profissional do controller e as funções de controladoria se correlacionam ao porte da empresa,  

à origem de seu capital, à hierarquia do cargo, à formação acadêmica do profissional e o 

salário ofertado pela empresa contratante. A partir dessa hipótese definida, caracteriza-se o 

problema fundamental subjacente ao desenvolvimento deste trabalho, ou seja, o perfil 

profissional do controller no atual mercado de trabalho. Decorrente da hipótese de pesquisa 

formulou-se as seguintes hipóteses estatísticas: 

H0 – As atividades do perfil profissional do controller no atual mercado de 

trabalho não estão associadas ao porte da empresa, origem de capital, 

hierarquia do cargo, formação acadêmica e salário ofertado. 

H1 - As atividades do perfil profissional do controller no atual mercado de 

trabalho estão associadas ao porte da empresa, origem de capital, hierarquia 

do cargo, formação acadêmica e salário ofertado. 

 

Siqueira e Soltelinho (2001) defendem que o aumento na procura de profissionais de 

controladoria durante a década de 70 através da instalação de empresas estrangeiras no país, 

contribuiu com a cultura da utilização da área de controladoria no Brasil, a presença de 

multinacionais forçou as empresas nacionais a se estruturarem para manter a competitividade, 

e também o crescimento econômico das empresas fez com que novos profissionais 

assegurassem o controle da organização. 

 

1.4. Justificativa do estudo 

As competências necessárias para realizar uma tarefa específica ou comum a uma 

comunidade profissional é um assunto de interesse social, principalmente para uma profissão 

jovem e em desenvolvimento, há a necessidade de compreensão e identificação das 

competências desejadas. Conforme a revista Você S.A. (2011) algumas escolas de negócios 
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perceberam a necessidade de atualização aos profissionais de controladoria para acompanhar 

as novas tendências do mercado de trabalho como a preocupação com a comunicação oral que 

muitas instituições, a exemplo da FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis 

Atuariais e Financeiras, que mudou a grade curricular do MBA dirigido a profissionais de 

controladoria oferecendo a disciplina de comunicação nos cursos de controladoria e finanças. 

O tema em estudo é relevante a todos os profissionais atuantes e futuros profissionais, 

pois, ao saber quais competências são requisitadas pelo atual mercado de trabalho, pode-se 

reunir esforços para desenvolvê-las e aumentar seu desempenho. Especialmente aos que 

valorizam o aperfeiçoamento profissional e a aprendizagem continuada. Outro aspecto 

importante concentra-se nas instituições de ensino superior e nos cursos de especialização 

porque podem usar os resultados para ajustar suas ofertas de formação às demandas do 

mercado de trabalho. 

Portanto, diante da constatação da crescente importância que a controladoria vem 

assumindo nos últimos anos este estudo foi conduzido com vistas a fornecer informações que 

auxilie aos profissionais de controladoria no seu desempenho, nas instituições responsáveis 

pela formação acadêmica no que tange a atualização de sua grade curricular e na preparação 

de profissionais que atendam não apenas os requisitos técnicos, assim como as habilidades e 

competências qualitativas do profissional. 
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2. PERFIL PROFISSIONAL – uma visão da área de Recursos Humanos 

 

A princípio observa-se nesta obra um elenco de termos similares, cada qual com uma 

definição para este estudo. Em face do encadeamento lógico do trabalho, uma parcela 

substantiva desse elenco de termos é explicada nesse capítulo, especificamente, os termos 

considerados conceitos fundamentais do perfil do controller. 

Chiavenato (2000) apresenta que o cargo é, para a organização, a base da aplicação 

das pessoas nas tarefas, enquanto para as pessoas o cargo é fonte de motivação, pois indica 

sua importância e seu nível hierárquico durante toda sua trajetória. O referido autor defende 

que o conceito de cargo baseia-se nas noções de tarefa, atribuição e de função. Sendo o cargo 

um conjunto de funções, seja tarefa ou atribuições, com definição pela organização de sua 

estrutura. 

 

2.1. Definição de Competência  

A mudança na forma de gerir as pessoas pelos referencias conceituais de competência 

surgiu a partir dos anos 90 devido ao processo de globalização, a turbulência crescente, a 

complexidade organizacional e a exigência de maior valor agregado aos produtos e serviços, 

de acordo com Dutra (2009) levou as empresas a buscar maior velocidade de resposta junto 

sua estrutura. Isso fez com que pessoas com iniciativa, maior autonomia e comprometimento 

tivesse sua importância declarada nas empresas.  

O termo competência tem como origem a palavra competentia, do latim, significando 

a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, de fazer determinada coisa, 

com capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade. Conforme o dicionário Aurélio 

competência é capacidade decorrente de profundo conhecimento que alguém tem sobre um 

assunto. 

O conceito de competência está associado à idéia de agregação de valor e entrega a 

determinado contexto de forma independente do cargo, isto é, a partir do próprio indivíduo. 

Essa entrega que a organização espera das pessoas deve estar focada no que é essencial aos 

objetivos da empresa. A agregação de valor das pessoas, conforme Dutra (2009) é a sua 

contribuição efetiva ao patrimônio de conhecimentos da organização, permitindo-lhes manter 

suas vantagens competitivas no tempo. Conforme os citados autores, nos últimos vinte anos, 
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as empresas brasileiras alinharam-se com as exigências da empresa moderna e com isso ouve 

algumas transformações na gestão de pessoas, tais como:  

• Alteração do perfil das pessoas exigido pelas empresas – o qual saiu de um 

perfil obediente e disciplinado para um perfil autônomo e empreendedor, com 

essa mudança, foi estimulado a criatividade e iniciativa individual das pessoas. 

• Deslocamento do foco da gestão de pessoas do controle para o 

desenvolvimento – a gestão de pessoas é marcada pela idéia do desenvolvimento 

mútuo, a empresa ao se desenvolver, desenvolve as pessoas e de outro lado, as 

pessoas ao desenvolverem-se, desenvolvem a empresa. O foco no 

desenvolvimento visualiza a pessoa como gestora de sua relação com a empresa e 

do seu desenvolvimento e carreira. 

• Maior relevância das pessoas no sucesso do negócio ou da empresa – há o 

comprometimento das pessoas com a empresa de forma integral, gerando 

vantagens competitivas únicas. 

David McClelland (1973) foi o primeiro a propor o conceito de competência. O 

conceito foi ampliado para dar suporte a processos de avaliação e para orientar ações de 

desenvolvimento profissional. Os autores Le Boterf (1994) e Zarifian (1996) exploraram o 

conceito de competência associado à idéia de agregação de valor. 

Conforme Dutra, Hipólito e Silva (2009) há certa dificuldade para se definir 

“competência” visto serem múltiplas as interpretações dadas ao termo ao longo dos últimos 

30 anos. Essa dificuldade ocorre na medida em que o termo implica comportamento, atitude e 

gestão da parte dos seres que estão sob julgamento. 

Na literatura, constatam-se diferenças em relação à percepção do termo competência, a 

abordagem americana, em que o termo tem a forma “competency” e a européia a que os 

ingleses denominam “competence”. Seguindo estes sentidos tem-se (1) o termo utilizado para 

se referir às áreas de trabalho em cada pessoa é competente, como por exemplo, planejar o 

orçamento anual de uma empresa, e (2) é usado para se referir a dimensões do comportamento 

que estão por trás de um desempenho competente. Autores como Woodruffe (1991) e 

Sparrow e Bognanno (1994) apresentam a diferenciação entre as duas abordagens. A seguir o 

quadro 01 traz comparativo entre as duas abordagens, de forma detalhada, segundo a 

adaptação de Sparrow e Bognanno (1994). 
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Quadro 01: Conceito europeu e americano de competência 

DEFINIÇÃO 
CONCEITO DE COMPETÊNCIA 

EUROPA EUA 

Descrição 

Conhecimentos, habilidades 
e atitudes com a inclusão de 
alguns comportamentos 
pessoais 

Repertórios 
comportamentais que as 
pessoas trazem para um 
trabalho, papel ou contexto 
organizacional 

Identifica-se 
mediante 

Análise funcional dos 
trabalhos desempenhados e 
responsabilidades 

Técnicas de investigação 
baseadas em eventos 
comportamentais 

Centrado em 

Técnicas de análises focadas 
em tarefas que refletem 
expectativas no desempenho 
no local de trabalho 

Técnicas de análise 
centradas na pessoa, que 
refletem a eficácia 

Significa 

Áreas ou campos de 
conhecimentos que uma 
pessoa deve realizar 
efetivamente 

O que pessoas precisam 
trazer para realizar a função 
com determinado nível 

Critério de 
desempenho 

Enuncia um padrão 
Características de uma 
performance individual 
superior 

Aplicação 
Padrões genéricos por meio 
das organizações e 
ocupações 

Excelente comportamento 
sob medida para a 
organização 

Níveis de análise 
Ocupação ou setor baseado 
em uma amostra de postos-
chave 

Níveis de trabalho ou 
hierarquia gerencial 

Domínio 

Competência dominada por 
instituições ou organizações 
e concedidas para o 
indivíduo 

Competência contida em um 
indivíduo e trazida para a 
organização 

Ônus da avaliação 
Seleção a fim de conceder 
prestígio profissional 

Identificação de potencial a 
fim de assegurar o 
desenvolvimento 
profissional 

Motivação 
individual 

Realização que se pode 
transferir 

Realização que se pode 
estimular 

Fonte: Adaptado de Sparrow e Bognanno (1994) 
 

Diante a síntese de conceitos, pode-se admitir que na visão européia o foco da 

competência se relaciona com o cargo e as características do indivíduo, já na visão americana 

a competência se relaciona ao profissional e seu desempenho no cargo. No que tange a 

competência relacionada ao cargo pode-se ter um profissional com desempenho superior na 
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elaboração e execução de controles sob aspecto técnico, no entanto, sob o enfoque de 

competência pautada no indivíduo, pode-se ter um profissional com conhecimentos e 

habilidades tais como bom relacionamento, ser capaz de falar com pessoas de todos os níveis, 

sob aspecto comportamental. 

Durand (1998) instalou um conceito de competência baseado em três dimensões, 

sendo: conhecimentos, habilidades e atitudes. Dimensões interdependentes na medida em que 

para a exposição de uma habilidade, se presume que o indivíduo conheça princípios e técnicas 

específicas. Essas três dimensões são explicadas, conforme este mesmo autor, em: 

• Conhecimento corresponde a uma série de informações assimiladas e 

estruturadas pelo indivíduo e que lhe permitem entender o mundo; 

• Habilidade é a capacidade de receber informações e integrá-las dentro 

de um esquema pré-existente. Habilidade que se refere ao saber fazer, 

envolvendo técnica e aptidão e uma destreza prática; 

• Atitude diz respeito a aspectos afetivos e sociais relacionados ao 

trabalho. Inclui nesta concepção a identidade do profissional com os 

valores da organização e seu comprometimento e motivação para 

atender aos padrões de comportamentos esperados para atingir 

resultados com alto desempenho no trabalho. 

Alguns autores, como Boyatzis, Stubbs e Taylor (2202) e McClelland (1998) 

defendem que as competências, no mundo do trabalho, dizem respeito a comportamentos que 

resultem em desempenho superior, podendo-se considerar como competências: 

conhecimentos aplicados, manifestações das habilidades, capacidade empregada e 

comportamentos manifestados pelas características pessoais com busca de realização. Esta é a 

linha a ser usada neste trabalho. 

O modelo de competência utilizado neste trabalho é uma adaptação de Green (1999), 

que traz em sua dimensão um modelo KSAO – Knowledge, Skill, Ability e Other, baseado em:  

• Conhecimento (Knowledge) – a informação específica necessária para 

desempenhar as tarefas de um trabalho. Este conhecimento é adquirido 

tipicamente por meio da educação formal, treinamento e experiência no 

trabalho. Para tanto, conhecimento é o conjunto de fatos, informações, 

princípios e conceitos importantes para resolver pontos, questões e problemas 
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relacionados ao trabalho. Tendo a competência do conhecimento, 

potencializam-se competências como pensamento crítico. 

• Habilidade (Skill) – proficiência em usar ferramentas e equipamentos no 

trabalho. Esta habilidade pode ser adquirida em um ambiente educacional ou 

ser aprendida no trabalho em ambiente informal, como manusear equipamentos 

ou software específicos.  

• Capacidade (Ability) – conceitos como inteligência, orientação espacial, 

tempo de reação e resistência. Capacidades são sempre medidas por testes que 

fornecem estimativas, pelos quais o indivíduo tem uma capacidade específica 

ou necessária para desempenhar uma tarefa do trabalho.  

• Outras (Other) – características adicionais necessárias para fazer bem um 

trabalho. Esta categoria inclui desempenho da habilidade, atitudes, 

personalidade e outras características pessoais requeridas pelo funcionário 

como criatividade e capacidade em enfrentar problemas. 

Para fim de análise neste trabalho vale-se dos conceitos: habilidade, capacidade, 

conhecimento e atitudes dentro do contexto organizacional, e no caso da controladoria, o 

estudo sobre competências confunde-se um pouco com as funções de controladoria e as 

atividades do profissional.  

Ainda em relação ao conceito de habilidades, Dutra (2009) cita Katz e sua definição 

sobre os tipos de habilidades. 

 

2.1.1 Habilidades Utilizadas Na Gestão  

 Robert L. Katz 1978, num artigo na Harvard Buziness Review, sintetizou as 

habilidades necessárias ao administrador, diante dessa síntese, esse estudo caracteriza as 

habilidades do controller. Ele pressupôs seja alguém que dirige as atividades de outras 

pessoas e assume a responsabilidade de atingir determinados objetivos por meio da soma de 

esforços. Segundo essa definição, uma administração bem sucedida parece apoiar-se em três 

habilitações básicas, que chamaremos de técnica, humana e conceitual. Apesar de tais 

aptidões estarem interligadas, vale à pena examinar e desenvolver cada uma delas em 

separado. 
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• Habilidade Técnica - esta habilidade implica a compreensão e o domínio de 

um determinado tipo de atividade. Envolve conhecimento especializado, 

habilidade analítica dentro da especialidade e facilidade no uso das técnicas e 

do instrumental da disciplina específica. É a habilidade típica de um 

profissional que executa seu trabalho pessoalmente, como um marceneiro, 

torneiro, advogado ou contador. Quando se inicia a carreira numa organização, 

quase sempre se utiliza em maior proporção a habilidade técnica. A habilidade 

técnica é adquirida por meio de experiência, educação e treinamento 

profissional. 

• Habilidade humana é a capacidade de trabalhar com eficácia como membro 

de um grupo e de conseguir esforços cooperativos nesse grupo na direção dos 

objetivos estabelecidos. Refere-se às aptidões para trabalhar com pessoas e 

para obter resultados por meio dessas pessoas. Requer a capacidade para criar 

uma atmosfera de segurança, para comunicar e encorajar a comunicação entre 

subordinados e para compreender as necessidades e motivações dos membros 

do grupo. Ainda inclui a capacidade de se colocar no ponto de vista do outro 

para compreendê-lo em sua plenitude. Uma das características da habilidade 

humana é a estabilidade emocional. Um bom administrador deve ser previsível 

em suas reações, mesmo quando está sob pressão. Outros a chamam de 

inteligência emocional. A habilidade humana também é chamada de habilidade 

gerencial. Lacombe (2007) reforça que uma das principais características de 

um bom administrador é sua habilidade em lidar com pessoas, pois os 

resultados obtidos pelos administradores são fruto do trabalho e do esforço das 

pessoas que ele coordena e supervisiona. Por isso, ele precisa ter antes de tudo, 

muita habilidade para saber lidar com as pessoas. 

• Habilidade Conceitual ou visão sistêmica ou holística significa habilidade 

para visualizar a organização (instituição, empresa ou grupo de empresa) como 

um conjunto integrado. Implica a capacidade de se posicionar no ponto de vista 

da organização, perceber como as várias funções são interdependentes e como 

uma alteração em uma delas afeta todas as demais. Requer ainda a capacidade 

de visualizar a organização dentro de seu ambiente externo e compreender as 

forças políticas, econômicas e sociais que atuam sobre ela. Implica não só 

reconhecer essas relações, mas também saber destacar os elementos 

significativos em cada situação e identificar, do ponto de vista da organização, 
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a alternativa mais adequada para a ação ou decisão, considerando todos os 

aspectos. Como parte das habilidades conceituais, o administrador tem de saber 

conviver, compreender e lidar com situações complexas e ambíguas. Isto 

requer maturidade, experiência e capacidade para analisar pessoas e situações. 

À medida que as pessoas sobem na hierarquia da organização, a proporção da 

necessidade de cada uma dessas habilidades muda. Uma grande habilidade técnica é vital no 

início de carreira, nos níveis menos graduados da organização. Dependendo do caso, esse tipo 

de habilidade pode continuar sendo o mais importante, como ocorre com um consultor 

jurídico ou um analista econômico. Na maioria dos casos, no entanto, a tendência é no sentido 

do aumento gradual da necessidade de habilidade humana e finalmente, nos níveis superiores 

de direção, há grande necessidade de habilidade conceitual ou visão sistêmica, também 

conhecida como visão holística. Em termos relativos, é possível que aumentem todas as 

necessidades de todas as habilidades à medida que o profissional sobe hierarquicamente na 

organização. 

 

2.2. Perfil de Liderança  

Um tema recorrente em discussões em torno da condição competitiva é a qualificação 

da mão de obra e da qualidade da educação. Conforme Wood e Picarelli Filho (2004), houve 

uma grande mudança durante os anos 80 sobre a forma como se pensa na capacidade humana 

no ambiente empresarial, os avanços da automação e da tecnologia da informação trouxeram 

uma concepção nova de capacidade profissional, buscando o retrato de um profissional 

qualificado e polivalente, capaz de entender como seu trabalho se relaciona com os resultados 

da empresa. 

Este cenário de competitividade faz com que haja maior cobrança dos gestores dessas 

empresas que devem cada vez mais ser responsáveis por suas decisões, pois num ambiente 

econômico caracterizado pela escassez de recursos, são as decisões, tomadas em todos os 

níveis da organização, que determinam ou não a utilização adequada de tais recursos para a 

consecução dos seus objetivos. É, portanto, nas decisões e nas ações desencadeadas pela 

empresa que reside a chave para a obtenção da eficácia da organização para atingir o seu 

objetivo. 

A versão tradicional de liderança superestima a importância da contribuição do líder. 

Essa versão supõe que a liderança é originaria das qualidades pessoais do líder. Há várias 
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interpretações do que é liderança e a maioria discordando entre si. São inúmeras as definições 

de liderança e estudos sobre suas características, o que torna dificulta a escolha de apenas uma 

como sendo a mais correta. O que não se pode descartar é a influência das circunstâncias e 

dos próprios liderados. 

Lacombe (2007) salienta que o líder é mais necessário nas situações instáveis, pois, 

uma empresa descapitalizada pode tomar dinheiro emprestado, uma em má localização pode 

ser mudada, assim como o produto ou processo produtivo. Uma empresa que tenha falta de 

liderança tem pouca chance de sobreviver. O líder é necessário para mudar. Líderes são 

agentes de mudança e devem ser capazes de inspirar coragem a seus seguidores. A 

importância de uma boa liderança não pode ser subestimada, mas vale salientar que  líderes 

são pessoas humanas com qualidades e defeitos: alguns são neuróticos, outros equilibrados. 

Dutra (2009) destaca que o líder obtém comprometimento e desempenho máximo das 

pessoas, e é considerado um bom exemplo a ser seguido. O líder deve delegar com precisão, 

promover o acompanhamento e o apoio necessário para que os objetivos sejam alcançados, 

orientar o processo de desenvolvimento dos liderados e identificar talentos. 

Do ponto de vista da administração Lacombe (2007) defende que “liderar é conduzir 

um grupo de pessoas, influenciando seus comportamentos e ações, para atingir objetivos e 

metas de interesse comum desse grupo, de acordo com uma visão do futuro baseada num 

conjunto coerente de idéias e princípios”. Para alcançar seus objetivos, o líder, altera a forma 

de agir de acordo com a necessidade de cada momento, pois, defendem valores que concebem 

a coletividade. 

 

2.3. Tipos De Poder  

Não é tarefa simples, identificar o que é poder, tendo em vista a imediata hesitação 

geral em torno do estudo do poder. A física opta pela palavra “energia” e “força”; a lógica se 

refere a “causa” e “necessidade”; a psicologia fala de “dinâmica”. Para Max Weber (1982) e 

Galbraith (1989), poder é a capacidade de alguém impor sua vontade sobre o comportamento 

de outras pessoas. 

Robbins (1999) e Corrêa (1977) afirmam que Poder refere-se a uma capacidade que 

um indivíduo tem de influenciar o comportamento do outro, de modo que p influenciado haja 

de acordo com os desejos do influente. Assim, aquele que tem poder possui em algum nível, a 
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capacidade de influenciar. Quanto ao poder nas relações humanas, este pode ser dividido em 

dois grupos: 

• Influência interpessoal – é a capacidade de exercer poder interpessoal. Poder 

interpessoal é a capacidade de um indivíduo influenciar uma ou mais pessoas. 

• Influência social – é a capacidade de uma coletividade exercer o poder social. 

Poder social é a capacidade de um grupo humano influenciar uma ou mais 

pessoas. 

Robbins (1999) e Corrêa (1977) ainda registram que a possibilidade de encontrar 

obediência a uma ordem determinada, pode assentar em diferentes motivos de acatamento: 

pode ser condicionado apenas pela situação de interesses, portanto, por considerações 

teleológico-racionais das vantagens e desvantagens por parte de quem obedece. Ou, além 

disso, mediante o simples “costume”, pela habituação monótona à ação tornada familiar; ou 

pode ser justificado pela tendência puramente afetiva, simplesmente pessoal do governado. 

Nos governantes e nos governados, o poder costuma antes assentar internamente em razões 

jurídicas, razões da sua legitimidade, e o abalo desta fé legitimadora costuma ter 

consequências de amplo alcance. 

Para Lacombe (2007), o poder pode ser medido de três modos. 

• O primeiro corresponde à perturbação dos hábitos sedimentados do pensamento 

sobre o poder, em particular as idéias fáceis que nos fazem crer que o conhecemos 

e o temos em nossas mãos. Idéias fáceis como “dinheiro é poder”, “saber é 

poder”, “o poder é força” entre outros. 

• O segundo lida com a idéia geral, ou seja, a diferenciação dos grupos de idéias 

que compõem a palavra “poder” e constitui sua bagagem.  

• O terceiro modo amplia a idéia de poder, fazendo-a penetrar nas regiões dos 

sentimentos, do intelecto e do espírito, que estão além do exercício do poder pela 

vontade humana. 

Hillman (2001) define os tipos de poder através de linguagens usuais no cenário 

empresarial: 

• Controle – usualmente, a palavra controle está associada ao poder na empresa, 

esse controle deriva de uma idéia que limita o poder para que não haja excessos 

nem pouco zelo às ações. Outro tipo de poder está no cargo ao qual se ocupa, pois 

o poder vem com o cargo que é distinguido claramente da capacidade pessoal do 

ocupante, no entanto o cargo confere o poder e medida que se ganha poder com 
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cargo ao perdê-lo perde-se juntamente o poder. O referido autor destaca que o 

cargo é parte do poder, confere poder à pessoa que o exerce, no entanto, é a 

liderança e atitudes que integrará o pode ao ocupante do cargo. 

• Prestígio – é a resposta ao reconhecimento dos outros. O prestígio não domina, 

controla ou tem atuação. Os que possuem prestígio conquistam seguidores. No 

entanto, esse reconhecimento não traduz exatamente ao poder e sim a ilusão do 

poder. 

• Exibicionismo – é o esforço exagerado em chamar a atenção sobre si mesmo. 

Traduz-se pela afirmação “Eu sou quem sou e você sabe quem eu sou porque vê 

quem eu sou” 

• Ambição – existe a aspiração maior que a competência. Tem aspirações e altos 

objetivos com riscos necessários, busca por sua própria natureza ir longe demais. 

• Reputação – refere-se à parte imortal da alma, que busca se erguer da 

obscuridade para a visibilidade aos olhos do mundo. É a fama que se adquire. No 

entanto, se a algo afetar á fama, o dano à imagem afeta também aos que lhe dão 

apoio. 

• Influência – flui para a vida dos outros sem a direta subordinação de outros. 

• Liderança – está em harmonia com a vontade inata do grupo e a segue, em vez de 

tentar dominar o grupo. Nasce de uma base instintiva. 

• Autoridade – impõe valores invisíveis por sua simples presença pelo que faz pelo 

que dizem e por seu comportamento ou reação num momento crítico. Precisa ser 

reconhecida para existir, nasce do caráter. Difere de autoritarismo ou tirania. 

• Tirania – envolve subjugação, despotismo, engrandecimento, dominação e 

exploração. O poder absoluto e arbitrário que um homem tem sobre outro. 

• Poder sutil – não subordinam os que estão a seu cargo, envolve liderança e 

intuição. Age como um negociador coletivo dos problemas. 

Hillman (2001) afirma que o poder é mantido pela coerção, força de vontade, 

persuasão, convencimento, manipulação, terror ou logro, e em consequência o trabalho 

acontece à custa do poder (energia) usado para mover a matéria inerte. O poder está ligado à 

liderança, influência, resistência, autoridade, prestígio, controle e uma sequência de aspectos. 

Nas empresas é o poder que determina as metas e resultados a ser atingido, logo, o jogo do 

poder ou a maneira como o poder é utilizado no ambiente organizacional determina a resposta 

ao seu objetivo.  
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3. FUNÇÕES DE CONTROLADORIA 

3.1. O Surgimento Da Figura Do Controller 

A palavra controller não surgiu do nosso vocabulário, conforme Tung apud Schmidt 

(2002), sua origem vem de países como Estados Unidos e Inglaterra. Nesses países, controller 

ou comptroller indicava um executivo designado para controlar ou verificar as contas. Porém, 

com a evolução industrial e comercial, essa definição tornou-se inadequada, visto não 

abranger a amplitude das funções do controller que varia entre as organizações, dependendo 

do seu porte e sua estrutura organizacional. 

Contrapondo a opinião de Schmidt e outros autores, Ricardino Filho (1999) em sua 

dissertação, afirma ter evidências que prove a origem da figura do controller desde o período 

medieval, com adaptação de antigas práticas utilizadas por Stewards e Baillfs no controle das 

propriedades rurais. Naquele período já eram conhecidos e utilizados conceitos de padrão de 

custos, padrão de produção, alocação de custos e análise de desempenho, e seu uso era 

habitual e corriqueiro na administração de propriedades agrícolas e na produção de pão. O 

autor defende que há evidências suficientes para sustentar que as práticas gerenciais, adotadas 

na Revolução Industrial, já eram conhecidas e utilizadas na Inglaterra pré-industrial. Desde a 

época medieval até os dias atuais, a economia passou por vários períodos e cada fase 

demandou necessidades gerenciais específicas, a contabilidade se adequou às necessidades 

exigidas e também evoluiu ao longo do tempo. 

Peters (2004) afirma que o controller surgiu no início do século XX, em consequência 

da evolução administrativa nas grandes corporações americanas, uma vez que aparecia nos 

organogramas das administrações centrais da General Motors como “Comptroller” e na 

Dupont como “Treasurer Assistant Comptroller” em 1921. Contrapondo a afirmativa de 

Peters e outros autores, Horváth (2006) afirma que a General Electric Company em 1892, foi 

a primeira indústria que, formalmente, instituiu a posição de controller, consequência da 

institucionalização da função da controladoria nas empresas privadas, resultado da 

industrialização ocorrida nos EUA na metade do século XIX. 

Para Beuren (2002), o crescimento vertical e diversificado desses conglomerados 

industriais, demandou, por parte dos acionistas e gestores, um controle central em relação aos 

departamentos e divisões das companhias. Kanitz (1976), afirma que os controladores 

inicialmente recrutados eram das áreas de contabilidade ou de finanças da empresa, por 

possuírem uma visão ampla da Cia e propor soluções gerais. No Brasil, Siqueira e Soltelino 
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(2001) afirmam que o surgimento do controller se deu na década de 50, devido à necessidade 

de um profissional de sólida formação e com visão estratégica, no que tange aos controles 

operacionais da empresa, haja vista a vinda das grandes corporações internacionais. 

O papel do controller no Brasil que era visto como necessário, até a década de 90, 

apenas às empresas multinacionais ou de grande porte, ganham espaço no mercado de 

trabalho brasileiro. O controller é requisitado, de pequenas empresas a multinacionais, e as 

habilidades e competências dos profissionais da controladoria sofre grandes variações. 

Em geral, os autores anteriores, como Tung (1974), Kanitz (1976) e Yoshitake (1984), 

quando definem controladoria e suas funções buscam apoiar-se em autores norte-americanos. 

Por exemplo, Tung (1974) faz referência às 17 funções básicas do Controllers Institute of 

América. Já quanto às qualidades do controller, faz referência ao trabalho de Heckert e 

Willson (1963). Por outro lado, os estudiosos do tema posteriores às pesquisas do Professor 

Armando Catelli foram fortemente influenciados pelo Modelo da Gestão Econômica 

(GECON), criado pela equipe de pesquisadores da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo. O desenvolvimento do sistema de gestão 

econômica começou com as reflexões do Professor Armando Catelli no final dos anos 70 

(SANTOS, 2005). Estes trabalhos produziram uma série de dissertações e teses, além de 

artigos e livros que influenciaram e continuam sendo referência nas pesquisas sobre 

controladoria no Brasil. 

Mesmo assim, autores deste período, como Mosimann e Fisch (1999) e Padoveze e 

Benedicto (2005), referenciam autores norte-americanos como Heckert e Willson (1963), 

dentre outros. Isto mostra que a influência norte-americana permanece neste período. 

 

3.2. Principais Funções de Controladoria 

As tarefas do controller pode variar drasticamente conforme o tamanho da empresa e 

se ela tem outros gestores no lugar que lidam com funções relacionadas. Se uma empresa é 

pequena e existem poucos outros gestores, o controller pode acabar com uma lista enorme de 

tarefas na descrição do trabalho. Wilson, Roehl-Anderson e Steven (1999) defende que o 

papel do controller se expandiu ao papel de um contador para um profissional com ampla 

gestão e habilidades interpessoais para interagir com outros departamentos, bem como gerir as 

atividades de grupos que lhe sao subordinados.  
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Atenta as movimentações do cenário econômico mundial e ao consequente aumento 

de informações, as empresas foram em busca de maneiras de neutralizar seus efeitos 

negativos e ainda identificar potenciais vantagens competitivas. Neste sentido, a preocupação 

dos norte-americanos com a controladoria ganhou força e importância no ambiente 

empresarial. Com isto, em 1946, surgiu a primeira versão das funções da controladoria de 

forma institucional. De acordo com Lunkes (2009)  foi elaborada pelo Controller’s Institute of 

América com o título de The Place of the Controller’s Office. Esta versão original continha 

detalhadamente 17 diferentes funções para o controller. Após 16 anos (1962), o Financial 

Executives Institute, reduziu para sete funções, conforme demonstrado no quadro 02. 

 

Quadro 02: Evolução das funções do controller 

Fonte: Adaptado de Lunkes et all (2009) e Kanitz (1976) 

FUNÇÕES DO CONTROLLER 

Controller’s 

Institute of 

América 
(1946) 

Financial 

Executives 

Institute 
(1962) 

Stephen 
Charles 
Kanitz 
(1976) 

1. Implantação e supervisão do plano contábil da companhia X     

2. Preparação e interpretação dos relatórios financeiros 
(Informação) 

X X X 

3. Verificação contínua das contas e registros nos setores da empresa  
(Acompanhamento) 

X   X 

4. Compilação dos custos de produção X     

5. Compilação das despesas com distribuição X     

6. Realização e custeio das contagens físicas do estoque X     

7. Preparação, apresentação e supervisão dos assuntos referente a 
impostos 

X X   

8. Preparação e apresentação das estatísticas e relatórios para 
tomadas de decisão (Avaliação) 

X X X 

9. Preparação do orçamento global da companhia (Planejamento) X X X 

10. Fixação de normas padrão relativas a contabilidade e aos 
processos e sistemas de trabalho da companhia (Motivação) X   X 

11. Supervisão de seguro de todos os bens da companhia X     

12. 12.  Supervisão dos planos de aquisição de ativo fixo X X   

13. Aplicação de todas as decisões financeiras tomadas pela direção, 
uma vez de acordo com as normas vigente 

X X   

14. Manutenção de todos os contratos da empresa celebrados com 
terceiro 

X     

15 Aprovação do pagamento e assinatura dos cheques, notas 
promissoras, entre outros, de comum acordo com o tesoureiro 

X     

16. Aplicação dos regulamentos da companhia no tocante a assuntos 
relativos a cauções e ações emitidas 

X     

17.  Preparação e/ou aprovação dos regulamentos internos que visem 
ao cumprimento dos regulamentos governamentais 
(Coordenação) 

X X X 
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Autores como Mann (1973), Brasmsemann (1980), Welge (1988), Reichmann, Hahn, 

Almeida, Parisi e Pereira (2005), Peleias (2002), Weber (2004), Kupper (2005), Horvath 

(2006), Nascimento e Reginato (2007) destacam que planejamento, controle e sistema de 

informação, avaliação e deliberação são funções fundamentais do controller.  

Kanitz (1976) ainda afirma que a função primordial do controller é zelar para que as 

coisas ocorram bem em termos de resultados finais. E que a atitude do controller não pode ser 

confundida com centralização de poder, poder autocrático, administração rígida entre outros. 

Simplesmente a função controle é mais um instrumento de administração que a crescente 

complexidade das empresas exige em troca de um bom desempenho. Por fim, relata que o 

controller pode ter várias funções, dependendo das dimensões da empresa e da sua filosofia 

que orienta seus dirigentes. Entretanto, propõe como função da controladoria a informação, 

acompanhamento, avaliação, planejamento, motivação e coordenação, conforme demonstrado 

no quadro 02, enquanto Heckert e Wilson (1963) estabelecem as funções de planejamento, 

controle, relator, contábil e outras funções que engloba supervisão e operação das áreas, 

relação com os fisco e auditoria independente, desenvolvimento e manutenção de instruções 

padrões, relações públicas com o mercado financeiro entre outros. 

Ainda com foco nos autores Heckert e Willson (1963), numa visão mais tradicional, as 

funções do controller são a supervisão da contabilidade geral e de custos, auditoria, impostos, 

seguros e estatística, e aplicações da função contábil para prevenção de futuros problemas 

administrativos.  Assim, enfatiza a aplicação de dados contábeis para as futuras atividades da 

organização e dá um enfoque analítico à administração do sistema de planejamento e controle. 

E para isso, as ações do controller na empresa, devem ser pautadas num profissional com 

iniciativa, visão econômica, comunicação racional, síntese, visão para o futuro, oportunidade, 

persistência, cooperação, imparcialidade, persuasão, liderança, ética, consciência das 

limitações e cultura geral. 

Já Anderson, Schmidt e McCosh (1973) expandem as funções do controller ao 

processamento de informações de um modo geral, ou seja, ele passa a ser responsável pela 

geração das informações. Para os autores, a contabilidade interage e dá suporte ao 

planejamento da organização. Para Jackson (1949), a função básica do controller continua 

sendo a de extrair da contabilidade informações para dar suporte à tomada de decisão dos 

administradores. 

Horngren (1985) defende que ao controller cabe a autoridade de prescrever métodos 

uniformes de contabilização e de relatórios, exercendo força e influência e projetando uma 
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atitude que direciona a administração rumo a decisões lógicas e compatíveis com os objetivos 

da empresa. Ainda segundo o referido autor o controller cuida de assuntos operacionais e tem 

como função o planejamento para o controle, relatórios e interpretação dos mesmos, avaliação 

e assessoramento, administração tributária, emissão de relatórios para o governo ou órgãos de 

regulação e a proteção de ativos e a avaliação econômica. 

Padoveze (2003) defende que o controller deve exercer influência junto aos demais 

gestores da empresa através de seu conhecimento da ciência da gestão econômica. E seu papel 

deve ser o monitoramento dos sistemas de informações gerenciais, apoio aos gestores, 

influência e persuasão, não sendo o responsável pela decisão tomada e sim responsável pela 

orientação aos mesmos sobre a tomada de decisões. 

Desde meados de 1990, percebe-se na literatura especializada americana a migração 

da orientação essencialmente voltada à contabilidade para uma abordagem mais direcionada 

às estratégias. Assim, o desenvolvimento da controladoria partiu da contabilidade para uma 

ampla função de informação, passando à orientação das estratégias e focalizando a 

implementação e transformação das estratégias em medidas operacionais, não sendo mais 

tratada em livro próprio, mas em livros de Controle Gerencial, de Anthony e Govindarajan 

(2002), e Contabilidade Gerencial, de Horngren, Sundem e Stratton (2004), entre outros. 

Roehl-Anderson e Bragg (2000) defendem que as funções do controller evoluíram ao 

longo do tempo, pois se requer não apenas o gerenciamento dos custos e dos departamentos, 

mas também um profissional que assume tarefas adicionais para trabalhar com outros 

departamentos e oferecer assessoria para a alta gerência da empresa. 

 

3.3. O Controller no Desempenho de suas Funções 

De acordo com as necessidades organizacionais de cada empresa, o profissional em 

controladoria terá uma atuação equivalente. Dutra (2009) cita diferentes níveis de atuação de 

um profissional, quanto à abrangência da atuação, sua responsabilidade, o nível de 

estruturação das atividades, a relação com o tratamento das informações e seu grau de 

autonomia e supervisão dentro da empresa. O quadro 03 detalha com base no trabalho de 

Dutra (2009) a definição das atividades do profissional de controladoria. 
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Quadro 03: Variáveis diferenciadoras da atuação do controller 

Nível de 

atuação 
 

Abrangência 

da atuação 
 

Escopo de 

responsabilidade 
 

Nível de 

estruturação 

das 

atividades 

 

Tratamento 

da 

informação 

 

Autonomia 

e grau de 

supervisão 

Estratégica 

 

Internacional 

 

Organização 

 Baixo nível 

de 

padronização, 

estruturação e 

rotina 

 

Decide / 

responde 

 

Alto nível 

de 

autonomia 

           

 
 

Nacional 
 Várias unidades 

de negócio 

  Participa da 

decisão 

 

         

Tática 
 

 
 Unidade de 

negócio 

  Analisa e 

recomenda 

 

         

 
 

Regional 
 

Área 
  Sistematiza 

/ organiza 

 

         

Operacional 

 

Local 

 

Atividade 

 Alto nível de 

padronização, 

estruturação e 

rotina 

 

Coleta 

 
Baixo nível 

de 

autonomia 

Fonte: Adaptado de Dutra (2009) 
 

Para cada função elencada no referencial anterior (item 3.2) há uma identificação ao 

profissional e à empresa, sendo essa independente do porte, origem de capital ou hierarquia ao 

qual o profissional está subordinado. 

Ainda com base no referido autor o escopo da responsabilidade, os impactos das 

decisões e o grau de autonomia juntamente com a utilização da informação, responde a um 

perfil pré-estabelecido na organização da empresa, porém sua utilização não é regra na 

organização, deve-se enfatizar antes as necessidades da organização, assim como sua cultura 

organizacional. O quadro 04 traz a identificação da gestão nos negócios. 
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Quadro 04: Identificação da gestão nos negócios 

Escopo de 
Responsabilidade 

Impacto das 
Decisões 

Grau de Autonomia Utilização da Informação 

Responde pela 
liderança de um 

centro de 
competência 
corporativa. 

Suas decisões 
impactam toda a 

empresa. 

Representa a empresa. 

Estabelece diretrizes 
corporativas. 

Define estratégias e/ou projetos 
/ programas corporativos. 

Articula informações de caráter 
estratégico. 

Analisa e prevê cenário. 

Responde por uma 
área, liderando 

diferentes equipes 
e processos. 

Suas decisões 
impactam os 
resultados de 

centro de custo 
ou de unidade. 

Representa inter ou 
externamente com 

delegação específica. 

Define processos. 

Influencia na definição 
de diretrizes de centros 

de custos e / ou 
unidades. 

Influencia, propõe, e / ou 
define diretrizes. 

Formula cenários. 

Articula informações de caráter 
tático-operacional. 

Coordena projetos 
/ processos e ou / 

lidera equipes. 

Suas decisões 
impactam os 
resultados da 

área. 

Define padrões nos 
processos de trabalho e 

equipe sob sua 
orientação. 

Consolida e analisa 
informações inter ou intra-

áreas. 

Disponibiliza informações para 
a tomada de decisões. 

Responde por 
processos 

específicos, que 
contemplam 

várias atividades. 

Suas ações 
impactam os 
resultados da 

equipe. 

Segue diretrizes gerais, 
propondo orientações e 

diretrizes para o 
processo. 

 

Consolida e estrutura 
informações que envolvem 

outros processos e atividades. 

Responsável por 
uma atividade ou 

parte de um 
processo. 

Suas ações 
impactam os 
resultados do 

processo. 

Segue orientações 
específicas. 

Coleta e estrutura informações. 

Fonte: Dutra (2009) 
 

De acordo com o perfil hierárquico quanto maior o escopo de responsabilidade maior 

são as atribuições ao grau de impacto causado e sua autonomia junto à organização. O 

impacto das decisões deve estimular a cooperação entre grupos que realizam diferentes 

funções.  
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3.4. Pesquisas similares para identificação do perfil profissional 

Vários autores buscam identificar, ao longo do tempo, quais atribuições estão sob a 

responsabilidade do controller com o intuito de identificar as necessidades do mercado de 

trabalho e assim fornecer aos profissionais da área de controladoria um perfil da função. 

Ricardino Filho (1999) realizou pesquisa no acervo da FEA, com o objetivo de 

investigar se há evidencias suficientes para suportar que as práticas gerenciais adotadas na 

Revolução Industrial, eram conhecidas e utilizadas desde o período medieval. A pesquisa 

chegou a conclusão de que as práticas de contabilidade gerencial, defendida por Johnson e 

Kaplan (que surgiu após a Revolução Industrial, especificamente em 1812 nos Estados 

Unidos), tem sua origem por volta do início do século XIII em uma Inglaterra formada por 

comunidades politicamente obediente a um poder central e economicamente dependente de 

atividades rurais, onde os padrões legais e econômicos ajustavam o comportamento social da 

época.  

Libonati et all (2000) realizou um estudo exploratório em 41 empresas em diversas 

atividades com o objetivo de identificar o perfil do controller no desenvolver de suas 

atividades profissionais.  90% das empresas pesquisadas possuíam o setor de controladoria e a 

posição hierárquica era de 46,34% subordinada à diretoria administrativa financeira e 43,9% 

subordinada a diretoria geral. As áreas subordinadas à controladoria foram: 83,78% setor de 

contabilidade; 48,65% o setor de orçamento; 35,84% o setor de custos; e 35,14% os setores de 

tesouraria e gerência financeira. As principais funções da controladoria foram: 88,41% a 

elaboração de relatórios gerenciais; 60,98% correspondem à avaliação das informações e 

projetos; 48,78% orçamento e planejamento; 43,90% controle e acompanhamento; 36,59% 

contábil e financeira; e 31,71% coordenação. E as habilidades do controller, de acordo com os 

resultados: 65% conhecimento contábil, financeiro e de auditoria; 50% conhecimento das 

atividades da empresa; 40% conhecimento do mercado que empresa atua; e 35% facilidade de 

comunicação. 

Siqueira e Soltelinho (2001) realizaram pesquisa referente ao período de 1989 a 1999 

sobre a identificação do perfil profissional de controladoria cujo objetivo foi atualizar a 

pesquisa já realizada no período de 1960 a 1989. A conclusão dessa pesquisa foi a constatação 

da redução significativa da procura ao profissional de controladoria, que caiu de 26% (1989) 

para 6% (1999).  As funções mais solicitadas na época eram relatórios para o governo, 

administração tributária, planejamento e avaliação e assessoria. 
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Guimarães (2005) realizou uma pesquisa cujo objetivo foi identificar o perfil 

profissiográfico exigido pelo mercado de trabalho para profissionais de contabilidade na 

grande São Paulo. Seus resultados foram: 69% para função de auxiliar e apenas 18% para 

chefia de controladoria e 13% para gerencia de controladoria; conhecimento, em normas 

internacionais (97%), economia e finanças (92%) e em idiomas (88%); e experiência 

profissional (54,3%) em gestão, contabilidade, gerencia e contabilidade societária e tributaria. 

Santos et all (2005),  realizaram pesquisas sobre o papel do controller em empresas de 

grande porte, com base nas 500 maiores empresas do Brasil,  através de amostragem em 

pesquisas realizadas, com o objetivo de delinear as principais funções, atribuições e 

responsabilidades, bem como as habilidades e atitudes necessárias que definem o perfil do 

controller. Os resultados: experiência ao controller de 3 a 10 anos, com MBA ou 

especialização; formação em ciências contábeis, administração e economia; iniciativa, visão 

econômica, liderança e ética; as principais funções: implantação e supervisão do plano 

contábil, compilação dos custos de produção e distribuição, preparação, apresentação e 

supervisão de assuntos referentes a impostos; preparação e interpretação das estatísticas e 

relatórios para decisão administrativa; foco no orçamento global da empresa; e conhecimento 

na área fiscal, tributária e contábil. 

Calijuri, Santos e Santos (2005), realizaram pesquisa sobre o perfil do controller no 

contexto organizacional atual brasileiro, através de questionário aberto e fechado, enviado por 

e-mail nos meses de fevereiro e março de 2004, para Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, cujo objetivo foi investigar a evolução do perfil do controller. Para isso, utilizou-se 

uma amostra com 40 questionários, e os resultados foram os seguintes: exercer a gestão de 

custos, planejamento e controle orçamentário e elaboração de relatórios gerenciais. No tocante 

as habilidades, liderança e flexibilidade para mudança, facilidade de relacionamentos 

interpessoal e capacidade para implantação de novas idéias.  

Oro et all (2006), realizaram pesquisa em anúncios de trabalho para a área de 

controladoria com o objetivo de investigar o perfil de competência requerida pelo mercado 

nacional para o profissional da controladoria nos níveis operacional, gerencial e estratégico. 

Os resultados foram: as empresas que solicitam os profissionais são as de pequeno porte para 

o nível operacional (42,74%) e gerencial (31,82%) e, as de grande porte para o nível 

estratégico (31,82%); as funções são as de análise empresarial (24,1%) e Planejamento, 

(20,69%); no aspecto internacional, com conhecimento ou vivência em US GAAP (54,55%), 

Lei Sarbanes Oxley (36,36%) e BR GAAP (10,2%), e com conhecimento tecnológico em 
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pacote Microsoft Office (49,38%) e sistemas ERP JD e SAP (46,56%) e com 43,34% Recurso 

humanos e 40% em matemática financeira, e inglês fluente 72,73%; formação acadêmica com 

graduação em contabilidade (41,26%) e Administração 37,67%, com experiência de 5 a 6 

anos (60%), 40% de 3 a 4 anos. 

Daniel, Vesco e Tarifa (2007), realizaram pesquisa no segmento de Cooperativas 

Agropecuárias do Estado do Pará com objetivo de identificação o perfil do controller no que 

tange as suas funções. Os resultados foram: 85,7% com formação superior no curso de 

ciências contábeis, os demais em administração e outros; 88,9% da amostra válida (21 

profissional) cursaram pós-graduação em (88,9%); 42,9% ocupam o cargo de gerência, 23,8% 

diretoria e 19% supervisão; 95% dos controllers exercem a função de gestão de custos; 90% a 

de planejamento e controle orçamentário; 90%, de elaboração de relatórios gerenciais; e 86% 

a de Coordenação de fechamentos contábeis mensais. Quanto às habilidades, os resultados 

foram: 100% com habilidade em liderança e cooperação; 86% com habilidades em iniciativa e 

flexibilidade para mudanças, visão de futuro, bem como persistência e persuasão e com 

habilidades de relacionamento interpessoal e implantação de novas idéias/projetos; 81% com 

conhecimento em finanças e domínio de língua estrangeira; 76% com atitudes pautadas em 

ética. 

Lunkes et al (2009), realizaram pesquisa nos Estados Unidos, Alemanha e Brasil, com 

base na literatura daqueles respectivos países. O objetivo da pesquisa foi identificar as 

principais funções da controladoria, tomando como referencia o Financial Executives 

Institute. O resultado da pesquisa, comum aos três países, foram as funções de: planejamento 

(87%); controle (83%); elaborar e interpretar relatórios (47%); e alimentar o sistema de 

informação (43%). 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Caracterização da população 

Os elementos de pesquisa foram os anúncios das empresas de seleção e recrutamento 

on line: Catho, Manager, Michel Page e Rhobert Half. O foco centrou-se nas vagas 

relacionadas à controladoria sendo pesquisadas vagas para controller, considerando o nível 

gerencial e assistente, das empresas que divulgam suas necessidades profissionais nos sites. 

Utilizou-se para a amostra o método de acessibilidade, de forma aleatória e não 

probabilística. Para compor a amostra em pesquisa foram considerados no título da vaga 

menção à palavra controller juntamente com a caracterização da função na controladoria da 

empresa, com base nesse critério alguns anúncios divulgados foram excluídos por conter 

apenas em seu título a palavra controller sem que o mesmo dispusesse conteúdo ou funções 

atribuídas à controladoria, cujo foco da pesquisa se concentra. No que diz respeito ao espaço 

geográfico pesquisado, a investigação desta pesquisa foi efetuada dentro do âmbito de 

empresas situadas em todo território nacional, sendo contempladas empresas de pequeno, 

médio e grande porte, não se limitando à origem de capital ou atividade da organização. 

Foram coletados de abril a agosto de 2010 o total de 492 anúncios para a realização 

deste estudo. Desse total foram excluídos 197 que apenas traziam em seu título ou no corpo 

de seu anúncio a palavra controller ou controladoria, sem que o mesmo estivesse relacionado 

com a área de controladoria. Muitos desses anúncios faziam menção a um profissional que se 

reportaria ao controller ou estaria subordinado à controladoria, tal como um assistente 

contábil ou contador, profissionais que mantém relação com a controladoria, porém não 

pertence ao objetivo da pesquisa. 

Do total coletado 295 se enquadraram na oferta de vaga para profissional de 

controladoria, seja na esfera de diretoria/gerencial ou como supervisor/assistente. A tabela 01 

detalha as vagas utilizadas em cada site da empresa de seleção. 
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Tabela 01: Anúncios coletados por site de empresa de seleção 

Fonte Frequência % 

Catho 

Manager 

Robert Half 

Michel Page 

Total 

188 

38 

20 

49 

295 

63 

13 

7 

17 

100 

 

A empresa que mais ofertou anúncios para a área de controladoria foi a Catho com 63% 

do total coletado. Dos anúncios coletados e analisados 55% continham informações 

incompletas ou vagas sobre as especificidades a serem exercidas pelo candidato. No entanto, 

45% da amostra trouxeram detalhes sobre as funções e as características de cada profissional 

desejado para integrar a empresa. Informações vagas identificam poucos atributos sobre a 

análise do anúncio, o que dificulta inferir quais são as características esperadas pelo 

profissional e quais serão suas atribuições no exercício da função. Já as informações 

incompletas fornecem uma base mais consistente ao permear algumas das funções principais 

a serem exercidas. Nas informações detalhadas dos anúncios cada critério requerido pela 

empresa contratante é evidenciado o que proporciona maior clareza na identificação do 

comportamento, qualidades e características que compõem o perfil profissional. 

 

4.2. Instrumento de Coleta de Dados  

Em função do objeto de estudo e da metodologia de realização da pesquisa e de coleta de 

dados, as fontes das informações se consubstanciam em anúncios de sites especializados em 

recrutamento sob o enfoque de vagas relacionadas à controladoria das empresas. A escolha da 

coleta de dados por meio de anúncios ocorreu devido a acessibilidade das informações e a 

escolha das empresas on line devido sua aceitação pelo mercado de trabalho, a praticidade e 

agilidade com que as vagas são dispostas, visualizadas e selecionadas. 

Com o avanço da internet as empresas contratantes incorporaram, no seu dia-a-dia, 

serviço de seleção e recrutamento on line que ganhou destaque no cenário nacional, sendo as 

empresas utilizadas na coleta de dados (Catho, Manager, Robert Half e Michel Page) listadas 

entre as quatro maiores empresas em recrutamento e seleção de pessoal do país, as quais 

recebem anúncios de todos os portes de empresa e todas as regiões geográficas do país o que 

possibilita uma visão geral de quais habilidades e competências são solicitadas atualmente. 



44 
 

A Catho Online é a maior empresa de classificação online de currículos e empregos da 

América Latina e está na 11ª posição no ranking mundial. Há 14 anos no mercado, é líder em 

seu segmento. Com o slogan “seu sucesso é o nosso negócio”, o objetivo principal da empresa 

é facilitar contratações, funcionando como um canal entre o candidato, que busca novas 

oportunidades, com as empresas, que possuem vagas disponíveis. São mais de 10 mil 

contratações todo mês realizadas por meio do site, que conta com mais de 220 mil anúncios 

de vagas.  

A empresa Manager on line é um dos principais sites de Recursos Humanos do país, 

oferece informações e orientações importantes sobre carreira e mercado de trabalho, conta 

com uma vitrine profissional onde os candidatos podem cadastrar seus currículos para serem 

avaliados por milhares de empresas que divulgam ofertas de trabalho e prospectam currículos 

diariamente. A Manager On line se preocupa em renovar diariamente suas vagas e 

desenvolver bons conteúdos, fornecendo aos candidatos e as empresas contratantes todo o 

auxílio necessário para que alcancem seus objetivos.  

A empresa Michel Page é referência em recrutamento especializado de executivos 

para média e alta gerência. É líder e pioneira no Brasil e em toda a América Latina. Cada vaga 

é cuidadosamente analisada e direcionada para a divisão especializada, possuí consultores 

com a respectiva formação e experiência profissional a ser contratado o que garante um 

serviço ágil, de qualidade e ao mesmo tempo personalizado, tanto para a empresa contratante 

quanto para o profissional candidato à vaga. 

Fundada em 1948, a empresa Robert Half foi a primeira empresa a oferecer 

profissionais qualificados para a área financeira. Contrata profissionais para as áreas de 

finanças, contabilidade, mercado financeiro, engenharia, tecnologia, marketing e vendas 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa no site das empresas de seleção e recrutamento 

on line, refinando a busca para anúncios que continham a palavra controller ou controladoria 

no título ou corpo do anúncio. Esses anúncios foram armazenados e identificados por origem 

de busca. Os dados foram analisados com base na análise de conteúdo, a cada requisito 

apresentado no anúncio era anexada uma respectiva coluna em planilha eletrônica. 

Em seguido os dados coletados foram organizados em seis grupos ou tópicos. O primeiro 

grupo consta de informações sobre a identificação dos dados, nela consta a fonte consultada 

no caso, as empresas de seleção on line, se no anúncio consta o nome da empresa contratante, 

o ramo de atividade a qual pertence, seu porte quando definido pelo anúncio, a origem do 
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capital, o estado a qual pertence a vaga, o nível hierárquico e a subordinação referente à vaga 

e a faixa salarial mensal quando descrito. 

O segundo tópico incluiu informações como a graduação exigida ao candidato, a 

exigência ou menção de pós-graduação e qual sua área de atuação, a necessidade de 

experiência para ocupar o cargo, a necessidade de outro idioma e o registro em conselho de 

classe. Na terceira sessão constam as atividades que caracterizam o perfil técnico da profissão 

tais como a classificação contábil, conciliação de contas, elaboração de demonstrações 

contábeis, domínio de legislação tributária e as rotinas fiscais, legislação societária, rotinas 

contábeis e financeiras tais como contas a pagar e a receber, rotinas para exigências 

burocráticas legais tais como controle de certidões e cumprimento de prazos, conhecimento 

em sistema de informação, estatísticas, consolidação das demonstrações contábeis, uso de 

planilhas eletrônicas, sistemas integrados e outros similares e normas internacionais de 

contabilidade. 

O quarto tópico trata do perfil de gestão, utilizando conhecimentos e competências 

voltados para gestão da empresa como um todo e não apenas de setor ou setores. Neste tópico 

foram incluídas atividades como análise financeira, análise contábil, planejamento, controle, 

gerenciamento de custos, acompanhamento e análise de fluxo de caixa, emissão de relatórios, 

avaliação de desempenho, orçamentos, estudos dirigidos, análise e projetos, definir e 

acompanhar o controle interno, atuar com assessoria para a gestão, definição de indicadores, 

suporte na governança corporativa com foco na Lei Sarbanes Oxley – SOX, auditoria externa 

e conhecimentos diversos. 

O perfil comportamental, tópico cinco do instrumento de coleta de dados, trata de 

competências e habilidades do indivíduo que agregam valor ao profissional e 

consequentemente à organização referente. Trata de liderança, trabalho em equipe, 

proatividade, saber trabalhar sob pressão, ter censo de urgência e cumprir prazos, ter boa 

comunicação oral, equilíbrio emocional, foco em gestão de pessoas, visão global e 

comprometimento, visão empresarial, ter entusiasmo e motivação, enfrentar desafios e ser 

flexível. 

No tópico seis são tratados as vantagens ou benefícios oferecidos pelas empresas 

contratantes, o que se torna um diferencial para o profissional. Dentre os itens verificados 

nesse tópico temos a assistência médica e odontológica, alimentação o qual inclui tíquete 

refeição, refeitório na empresa, cesta básica e vale alimentação, convênio com farmácia, 

seguro de vida, seja em grupo ou individual, transporte para o trabalho por conta da empresa, 
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incentivo de cursos de pós graduação, inglês, ou com foco na atividade da empresa, 

participação nos lucros, creche na empresa ou auxílio creche, previdência privada, carro da 

empresa, combustível e celular fornecido pela empresa. 

Para tratar os dados utilizou-se de análise de conteúdo, a qual segundo Cooper & 

Schindler (2003) trata-se de uma técnica de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto de uma comunicação. Com o intuito de abranger todas as 

características requisitadas nos anúncios, elaborou-se o instrumento de coleta de dados 

conforme o apêndice A, o qual consta as informações encontradas em cada anúncio.  

 

4.3. Tratamento dos Dados 

Para responder às hipóteses do estudo e considerando as características das variáveis 

constantes no instrumento de coleta de dados, foi realizada a análise descritiva e testes não 

paramétricos para testar a associação entre as variáveis, conforme modelo utilizado por 

Libonati (2002) e Caneca (2008). 

Foi utilizada a análise de contingência, por meio de tabelas de contingências, 

associando duas variáveis dispostas em linhas e colunas a qual evidencia uma variável em 

linha e outra variável em colunas. Por meio dos testes estatísticos não paramétricos qui-

quadrado e teste exato de Fisher as variáveis foram analisadas quanto sua independência. O 

nível de significância mínimo utilizado foi de 10% (α = 0,10) o que torna o intervalo de 

confiança de 90%. 

Conforme Martins e Theóphilo (2007) o teste exato de Fisher é um teste não 

paramétrico usado na análise de dados nominais ou ordinais, testa a diferenças entre dois 

grupos independentes em relação a uma variável já o teste Qui-quadrado de Pearson serve 

para testar se duas variáveis categorizadas são independentes. O teste Qui-quadrado verifica 

se há adequação de ajustamento entre as freqüências observadas e as freqüências esperadas 

dos eventos considerados. A hipótese nula afirmará não haver discrepância entre as 

freqüências observadas e esperadas, enquanto que a hipótese alternativa afirmará que as 

freqüências observadas e esperadas são discrepantes. 

Os dados foram identificados e organizados com auxílio da planilha eletrônica 

Microsoft Office Excel 2007 já análise descritiva e estatística com auxílio do software 

Statistical Package of The Social Sciences (SPSS), versão 16.0. 
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4.4. Delimitação do Estudo 

Este trabalho limita-se ao estudo do perfil do profissional de controladoria, identificado 

através de anúncios realizados nas empresas de seleção e recrutamento on line: Catho, 

Manager, Michel Page e Rhobert Half. 

Em consonância com a problemática do estudo, apenas os anúncios com descrição de 

vagas para controller ou assistente de controller, profissionais que trabalham na 

controladoria, foram considerados para fim de análise da pesquisa. O período analisado foi de 

abril a agosto de 2010 e envolveu 492 anúncios, sendo que destes, apenas 295 correspondiam 

ao perfil definido pelo estudo, portanto, 197 foram descartadas por conter no título ou corpo 

do anúncio da vaga a palavra controller ou controladoria. 
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5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo apresenta-se a análise descritiva dos resultados obtidos, segmentados 

nos seis aspectos foco deste estudo: identificação das empresas e formação do profissional; 

perfil técnico; perfil de gestão; comportamental; e benefícios oferecidos. Além da análise 

descritiva, apresentam-se também associações entre esses aspectos, para identificar possíveis 

associações significativas entre as variáveis. 

Para fins deste estudo, adotou-se as seguintes nomenclaturas:  

• Empresa de seleção e de recrutamento: refere-se às empresas responsáveis 

por divulgar as vagas ofertadas e selecionar os candidatos aptos à empresa 

contratante;  

• Empresa contratante: refere-se às empresas que contratam o profissional de 

controladoria, seja o controller na forma de gerente ou o assistente. São as 

responsáveis pela definição dos perfis e requisitos desejados do profissional de 

controladoria, no anúncio;  

• Atividade/tarefa/função: refere-se à ocupação que a empresa contratante 

requer no desempenho do emprego na controladoria;  

• Vagas ofertadas: corresponde a um anúncio com possibilidade de contratação 

para o cargo descrito no anúncio. 

 

5.1. Identificação da Vaga e Formação do Profissional Requisitado 

O grupo de coleta dos dados abordou aspectos de identificação da empresa 

contratante. Estas informações abrangem os critérios de seleção para a contratação, se o nome 

da empresa contratante é confidencial ou não, qual o ramo de atividade, seu porte, origem, 

localização geográfica, a hierarquia da vaga e a faixa salarial. Quanto à formação do 

profissional informação sobre a graduação, pós graduação, necessidade de experiência 

anterior, fluência em outro idioma e necessidade em registro de conselho de classe. 

 

Identificação da Empresa Contratante - Da amostra pesquisada apenas 17% dos 

anúncios traziam a identificação das empresas contratantes o que torna o papel das empresas 

de seleção e recrutamento o elo entre o candidato e o mercado de trabalho. Considerando que 

o papel das empresas de seleção e recrutamento é direcionar um profissional que seja apto 
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para atender as exigências do mercado de trabalho, um dos fatores que, possivelmente, faz 

com que 83% das empresas contratantes se mantenham não identificados é evitar que 

profissionais não habilitados se disponibilizem para preencher a vaga. 

 

Localização Geográfica - A região sudeste conta com o maior percentual de vagas 

ofertadas para cargos de controladoria, contando com 80% do total das vagas, sendo que o 

Estado de São Paulo concentra 60% das vagas do país. Uma possível explicação para a 

concentração de vagas em São Paulo é o fato de as empresas situadas em outras regiões terem 

escritórios matriz no Estado. A região sul fica em segundo lugar em contração para vagas de 

controladoria absorvendo aproximadamente 10% da oferta sendo o estado do Paraná o maior 

contratante da região com aproximadamente 5%.  A região nordeste conta com quase 5% do 

total tendo Pernambuco em destaque.  Já as regiões norte e centro oeste respondem por 

percentuais abaixo de 3% cada uma.  

 

Atividade das empresas contratantes – A maioria dos anúncios tratou de empresas 

industriais representando 40% da amostra, no entanto, não foi possível identificar o produto 

fabricado pelas mesmas. A Tabela 2 demonstra as atividades constantes nos anúncios 

analisados. 

Tabela 2: Atividade das empresas contratantes 

 Atividades Frequência % % Válido 
%  

Acumulado 

 

Indústria 117 39,7 46,1 46,1 

Comercio 34 11,5 13,4 59,4 

Serviço 76 25,8 29,9 89,4 

Financeiro 5 1,7 2,0 91,3 

Outros 22 7,5 8,7 100,0 

Total 254 86,1 100,0  

 Não declarado 41 13,9   

Total 295 100,0   

 

As empresas de serviço representaram 26% do total, seguida das empresas comerciais 

com 11%. O setor financeiro correspondeu a 2% e as empresas classificadas em outras 

atividades, tais como agronegócios somam 7%. Não foi declarada a atividade de 14% dos 

anúncios e as informações contidas nos anúncios não permitiu inferir a atividade 

correspondente das mesmas. 
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Porte das empresas - O porte das empresas foi identificado no próprio anúncio ou 

através de critérios de classificação, como por exemplo, em anúncios que continham 

identificação como em fase de expansão sua classificação ocorria em médio porte, em líder de 

seu setor ou atividade sua classificação ocorria em grande porte. As empresas de médio e 

grande porte correspondem a 40% e 42% das vagas, respectivamente conforme a tabela 3. 

 

Tabela 3: Porte das empresas contratantes 

 Porte das empresas Frequência % % válido % acumulado 

 Pequeno 50 16,9 18,1 18,1 

Médio 116 39,3 42,0 60,1 

Grande 110 37,3 39,9 100,0 

Total 276 93,6 100,0  

 Não declarado 19 6,4   

Total 295 100,0   

 

 Desconsiderando 6% que não declarou a atividade, o percentual válido dentre as que 

identificaram as empresas de pequeno porte correspondem a 18% dos anúncios. 

 

Origem da Empresa - Considerando a teoria e pesquisas anteriores, como as citadas 

no capítulo três, as empresas nacionais estão utilizando funções antes consideradas de 

empresas de origem estrangeira, conforme apresentado na tabela 4. 

 

Tabela 4: Origem das empresas contratantes 

 Origem das empresas Frequência % % válido % acumulado 

 Nacional 152 51,5 55,9 55,9 

Multinacional 120 40,7 44,1 100,0 

Total 272 92,2 100,0  

 Não Mencionado 23 7,8   

Total 295 100,0   

 

Tal situação se verifica pelo percentual de empresas nacionais buscando profissionais 

de controladoria, 56% do percentual válido de empresas nacional e 44% com origem de 

capital estrangeiro, as multinacionais.  
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Hierarquia da Função - A classificação segundo a hierarquia utilizou-se para os 

cargos de diretoria os anúncios identificados para chefia, gerência e diretoria. Quanto aos 

cargos de supervisão foram identificados pelos anúncios para cargo de assistente, auxiliar e 

supervisão. Para os cargos referente à diretoria a oferta corresponde a 59% das vagas, e 41% 

para os cargos relativos à supervisão, conforme tabela 5. 

 

Tabela 5: Hierarquia dos cargos para controladoria 

 Cargos identificados Frequência % 

 Diretoria 173 58,6 

Supervisão  122 41,4 

Total 295 100,0 

 

A procura por profissionais de controladoria ocorre hierarquicamente para o cargo de 

diretoria quanto para supervisão. Caracterizado conforme o capítulo três, em conformidade 

com Dutra (2009), no cargo referente a diretoria ou, às vezes mencionado nos anúncios como 

gerente ou chefia, o profissional tem nível de atuação estratégica, com abrangência total na 

empresa, a responsabilidade pela organização, o qual decide ou responde pelo tratamento das 

informações e possui alto nível de autonomia, é caracterizado o controller da empresa. Já o 

profissional no cargo supervisão ou denominado assistente tem nível de atuação tático ou 

operacional, com abrangência parcial na empresa, responsabilidade pela área ou atividade, o 

qual analisa, recomenda, organiza e coleta as informações, possuindo baixo grau de 

autonomia.  

 

Faixa Salarial - 50% dos anúncios não continham informação relativa a valores 

salariais, sendo que parte dos anúncios identificava apenas que o salário é a combinar (36%). 

No entanto, a faixa salarial com maior percentual válido, diante os que informam, é para 

salário acima de R$ 8.000,00, conforme tabela 6. 
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Tabela 6: Faixa salarial divulgada nos anúncios 

 Salário informado nos anúncios1 Frequência % % válido % acumulado 

 Até R$ 4.0000,00 35 11,9 23,8 23,8 

De R$ 4.001,00 a 8.000,00 39 13,2 26,5 43,5 

Acima de R$ 8.000,00 73 24,7 49,7 50,3 

Total que informou 147 49,8 100,0 100,0 

NÃO INFORMADO 42 14,2   

 A COMBINAR 106 35,9   

Total não informado 148 50,2   

Total 295 100,0   
1 Valores corrente do período de abril a agosto de 2010 

 

Do percentual válido informado, 24% das empresas pagam salário até R$ 4.000,00, 

26% pagam entre R$ 4.000 a R$ 8.000 e 50% paga acima de R$ 8.000,00 aos profissionais de 

controladoria. Já quanto à hierarquia do cargo, conforme o esperado, os anúncios para 

profissionais com cargo de gerência ou supervisão, devido as responsabilidades que assume, 

tem maior percentual nos valores acima de R$ 8.000,00 que os anúncios para cargos de 

supervisão ou assistente, conforme tabela 7. 

 

 Tabela 7: Identificação da faixa salarial quanto à hierarquia da função nos 
anúncios 

 

Hierarquia do cargo 
Faixa Salarial 

 
Até R$ 4.0000 

De 4.001 à 
8.000 

Acima de R$ 8.000 Total 

 
Diretoria 

Qtde 17 34 45 96 

% 48,6% 87,2% 61,6% 65,3% 

 
Supervisão 

Qtde 18 5 28 51 

% 51,4% 12,8% 38,4% 34,7% 

Total 
Qtde 35 39 73 147 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

     Teste Qui-quadrado de Pearson = 13,041 (α) = 0,005 

 

Do percentual válido, os cargos para diretoria ou gerencia de controladoria respondem 

por 62% dos anúncios que oferecem salário acima de R$ 8.000,00 e os cargos para assistente 

representam 38%. Para a menor faixa salarial, até R$ 4.000,00, a situação é inversa, o maior 

percentual corresponde aos cargos de supervisão ou assistente com 51% frente 49% para os 

cargos de diretoria. 
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Associando o salário oferecido pelos anúncios com o porte das empresas observa-se 

que na faixa salarial até R$ 4.000,00 as empresas de pequeno porte respondem por 44% sendo 

o maior percentual dessa faixa, já as empresas de grande porte oferecem o maior percentual 

na faixa de R$ 4.000,00 à R$ 8.000,00 representando 46,2%, conforme a tabela 8.. 

 

Tabela 8: Associação do salário oferecido com o porte das empresas 
contratantes 

Porte das empresas 
Faixa Salarial 

Até R$ 4.0000 De 4.001 à 8.000 Acima de R$ 8.000 Total 

 
Pequeno 

Qtde 15 7 8 30 

% 44,1% 17,9% 11,4% 21,0% 

Médio 
Qtde 14 14 34 62 

% 41,2% 35,9% 48,6% 43,3% 

Grande 
Qtde 5 18 28 51 

% 14,7% 46,2% 40,0% 35,7% 

Total 
Qtde 34 39 70 143 

% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 

      Teste Qui-quadrado de Pearson = 22,362 (α) = 0,001 

 

Confrontando a faixa salarial com o porte da empresa, observa-se pelos testes 

estatísticos que a associação entre as variáveis é estatisticamente significante, considerando o 

percentual válido há predominância de empresas de pequeno porte oferecer mais vagas até a 

faixa salarial de R$ 4.000, as empresas de médio porte oferecer salários acima de R$ 8.000 e 

as empresas de grande porte oferecer salários entre R$ 4.000 e R$ 8.000. 

 

Tabela 9: Associação do salário oferecido com a origem da empresa contratante 

Origem do capital da 
empresa contratante 

Faixa Salarial 

Até 4.0000 De  4.001 a 8.000 Acima de 8.000 Total 

 
Nacional 

Qtde 27 26 33 86 

% 79,4% 66,7% 47,1% 60,1% 

Multinacional 
Qtde 7 13 37 57 

% 20,6% 33,3% 52,9% 39,9% 

Total 
Qtde  39 70 143 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      Teste Qui-quadrado de Pearson = 11,143 (α) = 0,011 
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Os testes indicam que é estatisticamente significante a relação entre origem de capital 

e salário oferecido. Há distinção entre ser nacional ou multinacional para que o profissional de 

controladoria tenha melhores níveis salariais. Dentre as vagas analisadas para este estudo o 

menor salário identificado foi de R$ 1.200,00 e o maior salário foi R$ 22.000,00 mensais para 

o nível hierárquico de diretoria ou chefia de controladoria. 

 

Formação Requisitada - Segundo registro na literatura o contador foi o primeiro 

profissional a desenvolver as atividades da controladoria, no entanto, o atual mercado de 

trabalho busca profissionais ligados à gestão e aos negócios. Esses profissionais podem ser 

contadores, administradores, economistas entre outros. A tabela 10 evidencia quais 

profissionais são os mais requisitados para a controladoria. 

 

Tabela 10: Formação dos profissionais de controladoria 

Formação Frequência % % válido % acumulado 

 Contabilidade e afins 122 41,4% 56,7% 56,7% 

Contabilidade 69 23,4% 32,1% 88,8% 

Administração 12 4,1% 5,6% 94,4% 

Engenharia 9 3,1% 4,2% 98,6% 

Outros 2 0,7% 0,9% 99,5% 

Economia 1 0,3% 0,5% 100% 

Total 215 72,9% 100%  

 Não mencionado 80 27,1%   

Total 295 100,0%   

 

Predomina a procura por profissionais formados em contabilidade e áreas afins, 

administração e economia, com 57% do percentual válido. Há uma procura significativa por 

profissionais com formação apenas em contabilidade o que corresponde 32% do percentual 

válido. Os profissionais com formação em contabilidade e contabilidade e afins somam 89% 

do total válido dos anúncios. 

 

Pós Graduação - Predominantemente, a formação dos profissionais de controladoria 

para o requisito pós graduação correspondeu a especialização (lato-sensu) com 37% constante 

nos anúncios analisados e 63% das vagas analisadas através dos anúncios não mencionavam 

nenhum tipo de pós graduação.   
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Área de especialização – Dos 37% dos anúncios que buscam profissionais com pós 

graduação não houve nenhuma especificação para a pós graduação Stricto Sensu, mestrado e 

doutorado, apenas para especialização. A área de especialização mais solicitada pelas 

empresas contratantes foi MBA na área ou gestão, que envolve a controladoria, finanças, 

gestão de negócios e gestão de pessoas com 48% do percentual válido. Especialização em 

controladoria representa 33% do percentual válido seguido de 17% para especialização em 

finanças. 67% do total dos anúncios apenas evidenciaram que um profissional com pós 

graduação é uma vantagem ou diferencial para contratação. A tabela 11 demonstra a área de 

especialização requisitada nos anúncios. 

 

Tabela 11: Área em especialização requisitada nos anúncios 

 Área de pós graduação Frequência % % válido % acumulado 

 MBA na área ou gestão 46 15,6 47,9 47,9 

Controladoria 32 10,8 33,3 81,2 

Finanças 16 5,4 16,7 97,9 

Outros 2 0,7 2,1 100,0 

Total 96 32,5 100,0  

 Não mencionado 199 67,5   

Total 295 100,0   

 

Das empresas contratantes que especificam a pós graduação como requisito necessário 

à contratação, 28% delas paga acima de R$ 8.000,00 mensais, já as empresas que não 

identificam a necessidade de profissionais com pós graduação 23% pagam acima de R$ 

8.000,00. Esse fato demonstra que profissionais com especialização tendem a obter melhores 

salários, pois 61% da necessidade em pós graduação é para os cargos de diretoria ou chefia e 

39% para os cargos de supervisão ou assistente. 

 

Experiência Anterior - De acordo com os resultados da pesquisa 92% dos anúncios 

indicam que a controladoria é uma função complexa e exige que o candidato tenha 

experiência anterior para atuar no cargo em questão. Esse é um indício que a função de 

controladoria, por ser complexa, seja ocupada por pessoas que já tenham passado por outras 

experiências profissionais. Quanto ao porte não foi verificado diferença entre os mesmos, 

todos exigem experiência para atuar em seus respectivos cargos. Já em relação a origem 

praticamente todas as empresas multinacionais exigem experiência o que representa 98% de 
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suas vagas. No entanto, para as empresas de origem nacional 14% delas não exigem 

experiência como condição em sua contratação. 

 

Outro Idioma Fluente - O domínio de outro idioma faz-se presente entre os 

requisitos para atuação nos cargos para controladoria, 60% das empresas requisitam o inglês, 

1% para francês e inglês e 38% não requisita tal habilidade. Quanto ao porte das empresas 

contratantes, 56% das empresas de pequeno porte não requisitam fluência em outro idioma, já 

nas médias e grandes empresas esse percentual cai para 35% e 32% respectivamente. Da 

origem do capital das empresas, 60% das empresas nacionais não requisitam fluência em 

idioma e dentre as empresas multinacionais 89% requerem que o candidato dominem outro 

idioma. 

 

Registro em Conselho de Classe - Alguns anúncios têm como exigência para 

ocupação do cargo o registro em conselho de classe, porém seu percentual total é de apenas 

10% das vagas. Dentre as empresas que requisitam o registro 54% delas são empresas de 

médio porte, 13% pequeno porte e 33% são empresas de grande porte. Pela análise dos 

anúncios presume-se que a exigência do candidato possuir registro em conselho de classe se 

deve ao fato deste candidato, caso seja contratado, responder pela controladoria e também 

pela contabilidade. Isso se deve ao fato de profissionais formados apenas em contabilidade ou 

contabilidade e áreas afins serem os identificados com requisito de registro em conselho de 

classe. Uma exceção se faz para um único anúncio que requisitava um profissional com 

graduação em engenharia para a função de gerente de controladoria no qual solicitava registro 

em conselho de classe.  

 

5.2. Perfil Técnico 

5.2.1. Descrição do Perfil Técnico 

Para definir o perfil técnico foi utilizada a classificação de Dutra (2009). Este grupo ou 

perfil foi segmentado em atividades, tarefas ou funções pertinentes ao profissional que 

desempenha funções táticas ou operacionais, responsável pela área ou atividade, que fornece 

informações relevantes de sua área que contribua para a construção de cenários e definição de 

estratégias de sua área ou unidade, estimula a disseminação dos valores, metas e objetivos 
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definidos corporativamente, assegurando que estejam citadas as expectativas da organização 

frente a seus colaboradores. Da análise dos anúncios, foram identificadas 13 atividades: 

classificação das contas; conciliação de contas; elaboração das demonstrações contábeis; 

legislação tributária; legislação societária; rotinas contábeis; rotinas financeiras; rotinas para 

exigências burocráticas legais; sistemas de informação; estatística; consolidação das 

demonstrações contábeis; uso de planilhas eletrônicas e sistemas integrados; e normas 

internacionais de contabilidade. A seguir, apresenta-se o resultado encontrado na pesquisa, 

para cada uma delas. 

Classificação das Contas - Apesar de na literatura não haver menção sobre a 

classificação das contas como função do controller ou da controladoria algumas empresas 

contratantes solicitam tal atividade desses profissionais. Do total dos anúncios analisados 

apenas 8% menciona essa atividade como atribuição do controller que elas desejam contratar 

(10% das pequenas; 5% das médias e 9% das grandes). A surpresa está no fato de 9% das 

grandes mencionarem essa atividade como atribuição do controller que pretendem contratar. 

 

Conciliação - A conferência dos lançamentos realizados na contabilidade com os 

documentos que originaram os registros consta como requisito de contratação em apenas 10% 

das empresas contratantes analisadas através dos anúncios. Do total das empresas que 

solicitam a atividade de conciliação aproximadamente 50% pertence às empresas de grande 

porte e origem de capital estrangeiro. A formação requerida a esses profissionais soma 80% 

para graduação em contabilidade e contabilidade e áreas afins com cargos para gerência e 

faixa salarial a combinar.  

 

Elaboração das Demonstrações Contábeis - Considerando que o objetivo da 

contabilidade é fornecer informações úteis a tomada de decisão, as demonstrações contábeis 

sintetizam essas informações para os diversos usuários da contabilidade. Das empresas 

contratantes 42% solicitam essa atividade como requisito de contratação, sendo que das 

empresas de pequeno porte 28% requisitam, entre as de médio porte 51% requisitam e das 

empresas de grande porte 45% buscam profissionais com conhecimento na elaboração das 

demonstrações contábeis. O que possivelmente explica o percentual de 28% das pequenas 

empresas é a necessidade de funções diferente das médias e grandes empresas. 
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Legislação Tributária - Considerando dentro desta atividade o conhecimento sobre a 

legislação tributária e a rotina fiscal, 49% das empresas contratantes solicitam um profissional 

que tenha domínio em legislação tributária e rotinas fiscais. Do total das pequenas empresas 

46% requisitam, entre as empresas de médio porte 59% e as de grande porte correspondem a 

43%. Não há distinção entre a hierarquia do cargo, pois tanto para gerente ou assistente o 

requisito em conhecimentos sobre legislação tributária se faz presente em percentual similar. 

 

Legislação Societária - Constante em 50% dos anúncios com 42% das empresas de 

pequeno porte, 48% de médio porte e 54% das de grande porte requerendo essa atividade.  

Mais de 60% dos anúncios referem-se ao cargo de gerente ou controller com faixa salarial 

acima de R$ 8.000,00. A formação mais requisitada para essa atividade é em contabilidade ou 

que seja formado em contabilidade e área afins. 

 

Rotinas Contábeis - Atividades como apuração do lucro, controle de estoque, saldo 

de caixa, retenções semanais ou mensais, emissão de livros obrigatórios tais como diário e 

razão, entre outros fazem parte das rotinas contábeis o qual teve a indicação de 49% das 

empresas contratantes solicitando que o profissional de controladoria tivesse conhecimento 

sobre a atividade. Do total das empresas de pequeno, médio e grande porte, 46%, 53% e 48% 

do percentual válido dessas empresas solicitam a atividade como requisito para a contratação, 

respectivamente. Apesar de algumas empresas contratantes especificarem a necessidade de 

profissionais formados em outras áreas fora a contabilidade, é solicitado a esses profissionais 

o conhecimento em rotinas contábeis. Do total de empresas solicitantes na atividade de rotinas 

contábeis 50% pedem formação em ciências contábeis e áreas afins, 43% formado apenas em 

contabilidade. Do percentual total das empresas que requisitam rotinas contábeis como 

atividade a ser desenvolvida 6% pede profissionais com formação apenas em administração e 

engenharia. 

 

Rotinas Financeiras - Atividades como controle e conciliação de contas a pagar e 

contas a receber envolvem as rotinas financeiras as quais 52% das empresas contratantes 

solicitam aos profissionais de controladoria, sendo a atividade mais requisitada no perfil 

técnico com maior ênfase nos cargos de supervisão ou assistente com 53% do total.  
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Exigências Burocráticas Legais - Para as tarefas de rotinas de cumprimento a 

exigências burocráticas legais, tais como prestação de contas ao governo ou a órgãos 

específicos, apenas 26% das empresas contratantes requisitam tal tarefa sendo que as 

empresas de médio porte se destacam com 38% de requisição, a função de assistente ou 

supervisor em controladoria contou com mais de 52% e a faixa salarial predominante dessa 

categoria foi a combinar. 

 

Sistema de Informação - Para a atividade e conhecimento sobre sistemas de 

informação 41% das empresas contratantes requisitam a atividade e estas pertencem a 

empresas de grande porte, origem de capital nacional, cargo de gerente ou controller e faixa 

salarial a combinar. 

 

Estatística - A necessidade da estatística nas atividades de gestão da empresa foi uma 

das menos requisitada pelas empresas contratantes com apenas 13% de procura pela atividade. 

Destacando-se a hierarquia da função como gerente, o porte das empresas e origem do capital 

para médias e grandes empresas e a faixa salarial predominante a combinar. 

 

Consolidação das Demonstrações Contábeis - As empresas com origem de capital 

estrangeiro necessitam de profissionais com habilidades em realizar a consolidação das 

demonstrações contábeis, no entanto apenas 13% dos anúncios tratam a atividade como 

requisito de contratação para cargos de controladoria. Há predominância para o cargo de 

assistente ou supervisor com o maior percentual acima de R$ 8.000,00 do perfil. Quanto a 

formação ficou há tendência por busca de profissionais com graduação em contabilidade com 

42% e 52% para contabilidade e áreas afins 

 

Uso de Sistemas Integrados ou Planilhas eletrônicas - O domínio de planilhas 

eletrônicas, sistema integrados e similares corresponde a 32% dos anúncios analisados o 

maior percentual de empresas pertence às empresas de médio e grande porte, quanto à origem 

não houve diferenças significativas, já quanto à hierarquia do cargo 76% correspondem a 

cargo para gerente com salário acima de R$ 8.000,00. 
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Normas Internacionais de Contabilidade - Considerando a fase de adoção às 

normas internacionais de contabilidade apenas 40% das vagas ofertadas requisitam 

conhecimento ou domínio sobre as normas de contabilidade internacional, representando a 

segunda atividade mais solicitada pelas empresas contratantes, destacam-se as empresas de 

médio porte e em empresas multinacionais, sendo que prevalece tal domínio para o assistente 

em controladoria. 

 

5.2.2.  Análise do Perfil Técnico 

A composição das atividades do perfil técnico, conforme os quadros a seguir, trazem 

ao leitor uma síntese das atividades requeridas ao perfil em relação ao porte da empresa, 

origem de capital, hierarquia da função, formação do profissional e faixa salarial. 

Das atividades ou tarefas que correspondem ao perfil técnico as menos requisitadas 

foram classificação das contas, conciliação, consolidação das demonstrações contábeis e 

estatística. Já as mais solicitadas foram conhecimento em rotinas financeiras, legislação 

societária, legislação tributária e rotinas contábeis de acordo com a tabela 12. 

 

Tabela 12: Ordem decrescente das atividades requisitadas pelo perfil técnico 

ATIVIDADES % requisito em 
anúncios 

Rotinas financeiras 52 
Legislação societária 50 
Legislação tributária / rotinas fiscais 49 
Rotinas contábeis 49 
Elaboração Demonstrações Contábeis 42 
Sistemas de informação 41 
Normas internacionais 40 
Uso de planilhas / sistemas integrados 33 
Rotinas exigências burocráticas legais 26 
Estatística 13 
Consolidação das demonstrações 13 
Conciliação 10 
Classificação das contas 8 

 

Para testar a associação significativa entre as atividades do perfil técnico com o porte e 

origem da empresa, a hierarquia do cargo, a formação do profissional e o salário foram 
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realizados testes estatísticos Qui-quadrado de Pearson e Teste Exato de Fisher e aceitou-se o 

nível de significância de até 10%. 

 

Tabela 13: Resultado da análise da associação das atividades do perfil técnico com o 
porte das empresas contratantes 

Atividades do Perfil Técnico 

Porte Teste Qui-quadrado  
de Pearson  

N= 276 
Pequeno 

50 
anúncios 

Médio 
116 

anúncios 

Grande 
110 

anúncios 
χ2 α Signif. 1 

Classificação das contas 10% 5% 9% 1,730 0,421 
 

Conciliação 14% 6% 14% 4,262 0,119 
 

Elaboração Demonstrações Contábeis 28% 51% 41% 7,716 0,021 * 
Legislação tributária  46% 59% 43% 6,096 0,047 * 
Legislação societária 42% 48% 54% 2,313 0,315 

 
Rotinas contábeis  46% 53% 48% 1,017 0,601 

 
Rotinas financeiras 40% 61% 55% 6,362 0,042 * 
Rotinas exigências burocráticas legais 28% 28% 25% 0,175 0,916 

 
Sistemas de informação 46% 35% 44% 2,623 0,269 

 
Estatística 18% 12% 11% 1,629 0,443 

 
Consolidação das demonstrações 16% 11% 12% 0,786 0,675  
Uso de planilhas / sistemas integrados 42% 27% 32% 3,785 0,151  
Normas internacionais 24% 50% 39% 10,027 0,007 * 
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de até 5%. 

 

Os testes demonstram que a diferença entre percentuais de solicitação da atividade de 

elaboração das demonstrações contábeis é explicada estatisticamente pelo porte da empresa 

com nível de significância de 0,2%; legislação tributária é estatisticamente significante quanto 

ao porte com nível de significância de 4,7%; rotinas financeiras têm sua diferença percentual 

explicada pelo porte, ou seja, é estatisticamente significante com nível de 4,2%; constatou-se 

também que as normas internacionais têm sua diferença explicada pelo porte com nível de 

significância de 0,7%. As demais atividades, apesar de apresentar diferenças percentuais em 

relação ao porte da empresa contratante, em conformidade com os testes estatísticos, não são 

consideradas estatisticamente significantes. Entre as atividades que são estatisticamente 

significantes apenas normas internacionais não estão entre as cinco atividades mais 

solicitadas. Considerando que apenas quatro das atividades do perfil técnico tem associação 

estatisticamente significativa com o porte das empresas contratantes pode-se afirmar que o 

perfil técnico não está associado ao porte da empresa. Analisando o perfil técnico em relação 

ao porte, apenas treze das quatro atividades estão associadas ao porte das empresas, o que 

representa 31%, pode-se afirmar o perfil técnico não está associado ao porte das empresas. 

Associando as atividades do perfil técnico com a origem da empresas contratantes, a 

tabela 14 demonstra que há significância estatística nas atividades de elaboração das 
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demonstrações contábeis com grau de significância de 5,7% o que explica a diferença entre 

empresas nacionais e multinacionais na solicitação como requisito de contratação para cargos 

na controladoria 

 

Tabela 14: Resultado da análise da associação das atividades do perfil técnico com a origem das empresas 

Atividades do Perfil Técnico 

Origem 
Testes Estatísticos 

N = 272 
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 Qui-quadrado 
de Pearson 

Exato de Fisher 

Signif. 1 

χ2 α 
Exato 

de 
Fisher 

α 

Classificação das contas 7% 8% 0,020 0,888 1,000 0,534 
 

Conciliação 9% 11% 0,496 ,0,481 0,535 0,308 
 

Elaboração Demonstrações 
Contábeis 

37% 48% 2,915 0,088 0,105 0,057 # 

Legislação tributária  49% 50% 0,031 0,860 0,902 0,479 
 

Legislação societária 45% 54% 1,889 0,169 0,178 0,105 
 

Rotinas contábeis  51% 46% 1,000 0,401 0,461 0,237 
 

Rotinas financeiras 57% 51% 0,747 0,387 0,391 0,229 
 

Rotinas exigências burocráticas 
legais 

32% 19% 6,141 0,130 0,017 0,009 * 

Sistemas de informação 42% 41% 0,032 0,859 0,901 0,479 
 

Estatística 11% 14% 0,670 0,413 0,461 0,262 
 

Consolidação das demonstrações 5% 21% 17,723 0 0 0 * 

Uso de planilhas / sistemas 
integrados 

28% 36% 2,103 0,147 0,148 0,094 # 

Normas internacionais 24% 61% 36,336 0 0 0 * 
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de 
até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

. As empresas nacionais direcionam a responsabilidade por atender a exigências 

burocráticas legais à controladoria, pois a variação entre percentuais é estatisticamente 

significativa a um grau de 0,9%. Já as empresas multinacionais utilizam planilhas e sistemas 

integrados em maior percentual que as empresas nacionais e destinam essa atividade à 

controladoria. Para esta variável, o teste qui-quadrado não constatou significância, no entanto 

o teste exato de Fisher apontou significância estatística a um grau de 9,4%. As atividades de 

consolidação das demonstrações contábeis e normas internacionais estão diretamente 

relacionadas à origem das empresas contratantes com grau de significância de 0% o que 

explica que apenas 5% e 24% das empresas nacionais solicitarem para seus profissionais de 



63 
 

controladoria as atividades de consolidação e normas internacionais, respectivamente, 

enquanto as empresas multinacionais solicitam 21% e 61% para atividades já citadas. Nas 

demais atividades do perfil a origem da empresa contratante não tem associação estatística 

significativa. Logo, pode afirmar que o perfil técnico não está associado à origem da empresa 

contratante. A diferença percentual que se constata nas empresas de médio porte em relação 

às de pequeno e grande porte 

Quanto à hierarquia do cargo, a tabela 15 demonstra que das treze atividades do perfil 

técnico onze tem associação estatisticamente significativa, o que representa 85% do perfil. 

 

Tabela 15: Resultado da análise da associação das atividades do perfil técnico com a hierarquia dos cargos 

Atividades do Perfil Técnico 

Hierarquia/cargos 
Testes Estatísticos 

N = 276 
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Sign
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χ2 α 
Exato 

de 
Fisher 
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Classificação das contas 6% 10% 1,074 0,300 0,359 0,209 
 

Conciliação 13% 7% 2,643 0,104 0,115 0,075 # 

Elaboração Demonstrações 
Contábeis 

31% 59% 21,603 0 0 0 * 

Legislação tributária  45% 56% 3,354 0,067 0,087 0,044 # 

Legislação societária 54% 43% 2,992 0,084 0,089 0,054 # 

Rotinas contábeis  42% 61% 9,317 0,002 0,003 0,002 * 

Rotinas financeiras 45% 69% 14,787 0 0 0 * 

Rotinas exigências burocráticas 
legais 

33% 17% 8,915 0,003 0,004 0,002 * 

Sistemas de informação 55% 21% 32,850 0 0 0 * 

Estatística 18% 5% 9,918 0,002 0,002 0,001 * 

Consolidação das demonstrações 10% 16% 2,028 0,154 0,193 0,108  

Uso de planilhas / sistemas 
integrados 

40% 20% 12,124 0 0,001 0 * 

Normas internacionais 30% 56% 17,643 0 0 0 * 
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância 
de até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

Apenas classificação de contas e consolidação das demonstrações contábeis não tem 

associação significativa estatisticamente, sendo assim, pode-se afirmar que o perfil técnico 
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tem associação significativa com a hierarquia do cargo com predominância para o cargo de 

diretor. 

A tabela 16 informa que há significância estatística apenas entre a formação 

requisitada nos anúncios aos profissionais de controladoria e as atividades de legislação 

societária com significância de 3,4%, rotinas financeiras com significância de 3,7% e normas 

internacionais com significância de 9,4%. Estas atividades representam 23% do perfil, logo 

não se pode afirmar que o perfil técnico tenha associação com a formação do profissional de 

controladoria. 

 

Tabela 16: Resultado da análise da associação das atividades do perfil técnico com a formação acadêmica dos 
profissionais 

Atividades do Perfil Técnico 

Formação acadêmica dos profissionais de 

controladoria 

Teste Qui-quadrado  
de Pearson  
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. 1 

Classificação das contas 15% 8% - 12% 5% - 5,584 0,349  

Conciliação 19% 17% - 12% 8% - 5,187 0,393  

Elaboração Demonstrações 
Contábeis 

54% 33% - 37% 44% - 5,431 0,366  

Legislação tributária  58% 59% - 25% 48% 50% 5,015 0,414  

Legislação societária 66% 25% - 50% 50% 50% 12,022 0,034 * 

Rotinas contábeis  58% 59% - 25% 53% - 6,768 0,238  

Rotinas financeiras 64% 58% - 12% 56% - 11,824 0,037 * 

Rotinas exigências 
burocráticas legais 

37% 25% - - 26% - 7,534 0,184  

Sistemas de informação 43% 25% - 25% 49% 50% 4,789 0,442  

Estatística 15% - - 25% 15% - 3,319 0,651  

Consolidação das 
demonstrações 

16% - - - 14% - 4,177 0,524  

Uso de planilhas / sistemas 
integrados 

36% 25% - 12% 35% 50 2.085 0,702  

Normas internacionais 55% 25% - 37% 38% - 9,397 0,094 # 
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de 
até 5%. E # entre 5% e 10%. 
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A tabela 17 demonstra que há associação entre três atividades com a faixa salarial. É 

estatisticamente significante a associação entre a faixa salarial e o conhecimento em sistema 

de informação com significância de 7,1%, em consolidação das demonstrações contábeis com 

significância de 1,6% e domínio nas normas internacionais com significância de 0 %.  Apenas 

três atividades representam 23% do perfil técnico, logo não há associação entre o perfil 

técnico e o salário ofertado. 

 

Tabela 17: Resultado da análise da associação das atividades do perfil técnico com a faixa salarial oferecida 

Atividades do Perfil Técnico 

Faixa salarial oferecida nos 
anúncios 

Teste Qui-quadrado 
de Pearson 

N= 143 
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χ2 α Signif. 1 

Classificação das contas 12% 10% 4,3% 2,301 0,512  

Conciliação 15% 10% 7% 3,097 0,377  

Elaboração Demonstrações Contábeis 26% 38% 40% 1,926 0,588  

Legislação tributária 44% 41% 53% 2,617 0,454  

Legislação societária 32% 46% 47% 3,638 0,303  

Rotinas contábeis 53% 38% 49% 2,537 0,469  

Rotinas financeiras 56% 38% 54% 3,068 0,381  

Rotinas exigências burocráticas legais 32% 26% 12,9 6,208 0,102  

Sistemas de informação 45% 51% 39% 7,017 0,071 # 

Estatística 15% 13% 10% 0,630 0,889  

Consolidação das demonstrações 3% 1% 19% 10,334 0,016 * 

Uso de planilhas / sistemas integrados 38% 38% 23% 4,871 0,182  

Normas internacionais 6% 15% 51% 28,379 0 * 
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de até 
5%. E # entre 5% e 10%. 

 

A tabela 18 traz um resumo da associação das atividades com as variáveis analisadas. 

A hierarquia dos cargos está associada com as atividades do perfil técnico em maior grau que 

as demais variáveis testadas. Há associação estatisticamente significante em onze das treze 

atividades do perfil técnico com a variável hierarquia do cargo. O porte das empresas e a 

origem de capital não estão associados ao perfil técnico, mas esta associação ocorre através da 

hierarquia do cargo. 
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Tabela 18: Resumo da associação das atividades do perfil técnico 

Atividades Porte Origem Hierarquia Formação Faixa  
Salarial 

Total 

Classificação das contas      - 
Conciliação   #   1 
Elaboração Demonstrações Contábeis * # *   3 
Legislação tributária / rotinas fiscais *  #   2 
Legislação societária   # *  2 
Rotinas contábeis   *   1 
Rotinas financeiras *  * *  3 
Rotinas exigências burocráticas legais  * *   2 
Sistemas de informação   *  # 2 
Estatística   *   1 
Consolidação das demonstrações  *   * 2 
Uso de planilhas / sistemas integrados  # *   2 
Normas internacionais * * * # * 5 
Total 31% 38% 84% 23% 23%  
Para as colunas assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de 
até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

Ao analisar a tabela 18, observa-se que há associação entre as atividades do perfil 

técnico e a hierarquia do cargo com predominância parta os cargos de diretoria, pois 84% das 

atividades do perfil estão associadas. Quanto ao porte, origem, formação acadêmica e faixa 

salarial não há associação, pois apenas algumas atividades se associam às variáveis e o 

percentual representado é inferior a 50%. 

 

5.3. Perfil de Gestão 

5.3.1. Descrição do Perfil de Gestão 

O perfil de gestão envolve atividades cujas funções e responsabilidades identificam 

um profissional que participa das decisões da empresa, seja através de informações ou 

assessoria aos gestores da empresa. A tabela 19 apresenta os percentuais de cada atividade, ou 

seja, quanto cada atividade foi requisitada em percentual, e sua posição ordinal. As atividades 

mais solicitadas foram relatórios gerenciais com 76% dos anúncios destacando essa atividade 

como requisito para contratação, seguida controle, custos, orçamento, análise financeira e 

contábil. As atividades menos requisitadas foram conhecimentos diversos e experiência com 

governança corporativa. 
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Tabela 19: Ordem decrescente das atividades requisitadas pelo perfil de gestão 

ATIVIDADES % requisitos 
em anúncios 

Relatórios 76 
Controle 71 
Custos 68 
Orçamento 67 
Análise Financeira 65 
Análise Contábil 65 
Planejamento 63 
Estudos Dirigidos e Projetos 55 
Controle Interno 55 
Assessoria 35 
Avaliação de Desempenho 33 
Fluxo de Caixa 30 
Indicadores 27 
Auditoria 19 
Conhecimentos Diversos 18 
Governança Corporativa – SOX 17 

 

A tabela 20 mostra as atividades em relação ao salário oferecido. De acordo com a 

tabela 20 as seis atividades que oferecem melhor remuneração são estudos dirigidos e 

projetos, planejamento, controle, custos, orçamento e assessoria. 

 

Tabela 20: Relação entre as atividades e a remuneração do perfil de gestão 

ATIVIDADES 
% Acima de 
R$ 8.000,00 

Estudos Dirigidos e Projetos 29,2 
Planejamento 28,6 
Controle 28,4 
Custos 28,3 
Orçamento 28,2 
Assessoria 28,2 
Análise Contábil 27,4 
Avaliação de Desempenho 26,8 
Análise Financeira 26,7 
Controle Interno 26,1 
Fluxo de Caixa 25,8 
Relatórios 25,8 
Indicadores 24,4 
Governança Corporativa – SOX 24,0 
Conhecimentos Diversos 19,2 
Auditoria 16,1 
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Embora assessoria e estudos dirigidos não constem entre as seis atividades mais 

solicitadas pelas empresas contratantes, o estudo revela que são atividades que recebem 

destaque quanto sua remuneração. As outras atividades estão entre as seis atividades mais 

solicitadas da tabela 20. Já as atividades menos remuneradas correspondem exatamente às 

atividades menos solicitadas em conformidade à tabela 20. 

As atividades mais solicitadas no perfil de gestão estão em conformidade com as 

atividades mencionadas pelos autores como pertencentes à função da controladoria. Apesar de 

ser o perfil de gestão, as atividades aqui mencionadas podem ser executadas tanto por 

profissionais de cargos de gerência ou diretoria como de supervisão ou assistente. Isso se deve 

ao fato de cada empresa definir sua estrutura organizacional conforme suas necessidades 

 

5.3.2.  Análise do Perfil de Gestão 

Quando associado às atividades do perfil de gestão ao porte das empresas contratantes 

foi identificado, conforme tabela 21, significância estatística em cinco das dezesseis 

atividades pertencentes ao perfil.  

Quanto ao porte a atividade de análise financeira, análise contábil e planejamento teve 

predominância nas empresas de médio e grande porte, essa diferença é explicada através de 

testes estatísticos com significância estatística de 3,4%, 1, 8%e 3,9% , respectivamente. As 

atividades relativas à relatórios e indicadores tiveram significância estatística de 9,7% e 7%. 

Essa significância explica que o porte das empresas contratantes está associado à solicitação 

das atividades acima mencionadas. 
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Tabela 21: Resultado da análise da associação das atividades do perfil de gestão com o porte da empresa 

Atividades do Perfil de 

Gestão 

Porte 
Teste Qui-quadrado  

de Pearson  
N= 276 
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χ2 α Signif. 1 

Análise Financeira 52% 72% 37% 6,751 0,034 * 

Análise Contábil 50% 72% 62% 8,056 0,018 * 

Planejamento 54% 72% 58% 6,475 0,039 * 

Controle 66% 77% 66% 3,560 0,169 
 

Custos 62% 72% 66% 1,621 0,445 
 

Fluxo de Caixa 34% 30% 25% 1,356 0,508 
 

Relatórios 70% 84% 74% 4,661 0,097 # 

Avaliação de Desempenho 34% 31% 33% 0,160 0,923 
 

Orçamento 60% 70% 67% 1,532 0,465 
 

Estudos Dirigidos e Projetos 52% 60% 49% 3,018 0,221 
 

Controle Interno 48% 63% 52% 4,332 0,115  

Assessoria 38% 35% 33% 0,449 0,799  

Indicadores 22% 34% 21 5,311 0,070 # 

Governança Corporativa – 
SOX 

12¨% 21% 16% 1,971 0,373  

Auditoria 14% 21% 19% 1,030 0,597  

Conhecimentos Diversos 16% 19% 14% 1,179 0,555  
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de até 
5%. E # entre 5% e 10%. 

 

Das atividades com significância estatística apenas conhecimento com indicadores não 

corresponde às atividades mais solicitadas nos anúncios conforme tabela 20. Apenas 31% das 

atividades do perfil de gestão estão associadas ao porte das empresas o que justifica afirmar 

que o porte das empresas não está associado ao perfil de gestão. 

A tabela 22 apresenta a associação das atividades do perfil de gestão com a origem da 

empresa. 
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Tabela 22: Resultado da análise da associação das atividades do perfil de gestão com a origem da empresa 

Atividades do Perfil de 
Gestão 

Origem 
Testes Estatísticos 

N = 272 
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χ2 α 
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Fisher 
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Análise Financeira 62% 67% 0,734 0,392 0,444 0,233 
 

Análise Contábil 60% 69% 2,515 0,113 0,128 0,002 * 

Planejamento 55% 73% 9,612 0,002 0,003 0,002 * 

Controle 65% 76% 3,647 0,056 0,063 0,037 * 

Custos 64% 70% 0.663 0,415 0,440 0,247 
 

Fluxo de Caixa 29% 29% 0,002 0,968 1,000 0,537 
 

Relatórios 73% 83% 4,095 0,043 0,057 0,029 * 
Avaliação de 
Desempenho 

30% 36% 1,519 0,218 0,242 0,135 
 

Orçamento 64% 71% 1,152 0,284 0,303 0,173 
 

Estudos Dirigidos e 
Projetos 

47% 62% 5,514 0,019 0,020 0,013 * 

Controle Interno 52% 59% 1,095 0,295 0,327 0,178 
 

Assessoria 32% 38% 1,045 0,307 0,368 0,186 
 

Indicadores 21% 34% 5,196 0,023 0,027 0,016 * 
Governança Corporativa 
– SOX 

8% 28% 19,936 0 0 0 * 

Auditoria 16% 22% 1,199 0,274 0,279 0,174  

Conhecimentos Diversos 10% 23% 9,135 0,003 0,004 0,002 * 
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de 
significância de até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

A origem da empresa contratante explica, em parte, a diferença entre a solicitação de 

atividades em as empresas nacionais e as multinacionais. Oitos atividades estão associados ao 

porte da empresa o que representa 50% das atividades do perfil, sendo: análise financeira com 

significância de 2%, análise contábil com significância de 2%, planejamento com 

significância de 3,7%, relatórios com significância de 2,9%, estudos e projetos dirigidos com 

1,3%, indicadores com 1,6%, governança corporativa com 0% e conhecimentos diversos com 

0,2% de significância. Apesar de as atividades de controle, custos e orçamento constar das 

atividades mais solicitadas não há significância estatística entre elas e o porte da empresa 

contratante. As empresas multinacionais, entre as atividades associadas ao porte, tendem a ser 
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mais exigentes e solicitar mais requisitos em todas as atividades do perfil de gestão. Das 

atividades do perfil de gestão que estão associadas à origem da empresa contratante a 

predominância é de empresas multinacionais. Por haver 50% de atividades associadas não se 

pode afirmar que a origem da empresa está associada ao perfil de gestão com predominância 

para as empresas multinacionais. 

A tabela 23 explica a relação entre a hierarquia do cargo e o desempenho das 

atividades relacionadas. 

 

Tabela 23: Resultado da análise da associação das atividades do perfil de gestão com a hierarquia do cargo 

Atividades do Perfil de 
Gestão 

Hierarquia/cargos 
Testes Estatísticos 

N = 276 
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Exato de Fisher 
Signif. 

1 
χ2 α Exato de 

Fisher 
α 

Análise Financeira 60% 71% 3,929 0,047 0,049 0,031 * 

Análise Contábil 60% 70% 2,516 0,113 0,138 0,071 # 

Planejamento 62% 64% 0,371 0,542 0,625 0,314 
 

Controle 73% 67% 1,086 0,297 0,303 0,181 
 

Custos 68% 67% 0,225 0,635 0,706 0,363 
 

Fluxo de Caixa 32% 24% 4,043 0,044 0,053 0,029 * 

Relatórios 81% 73% 1,267 0,260 0,269 0,162 
 

Avaliação de Desempenho 44% 16% 25,626 0 0 0 * 

Orçamento 68% 66% 0,169 0,681 0,709 0,387 
 

Estudos Dirigidos e 
Projetos 

52% 57% 0,658 0,417 0,476 0,244 
 

Controle Interno 55% 56% 0,010 0,921 1,000 0,508 
 

Assessoria 40% 28% 4,545 0,033 0,036 0,022 * 

Indicadores 29% 23% 1,986 0,159 0,181 0,101 
 

Governança Corporativa – 
SOX 

11% 27% 12,728 0 0 0 * 

Auditoria 24% 11% 7,624 0,006 0,006 0,004 * 

Conhecimentos Diversos 20% 11% 4,073 0,044 0,045 0,030 * 
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de 
até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

Para o cargo de diretoria há significância estatística com as atividades de: fluxo de 

caixa com significância de 2,9%, avaliação de desempenho com 0%, a atividade ou função de 

assessoria com significância de 2,2%, atuar junto à auditoria externa com 0,4% e 

conhecimentos diversos com 3%. As atividades de análise financeira (3,1%) e contábil (7,1%) 
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e conhecimentos em governança corporativa (0%) são requisitados em maior percentual para 

compor o perfil do profissional no cargo de supervisor. Outras atividades apresentam 

diferença percentual quanto à hierarquia, porém não é estatisticamente significante. Apesar de 

haver, entre as atividades associadas à hierarquia, predominância quanto ao cargo de 

supervisor não se pode afirmar que a hierarquia do cargo não está associada ao perfil de 

gestão por este apresentar apenas 50% de atividades associadas. 

A tabela 24 apresenta a associação das atividades do perfil de gestão quanto à 

formação acadêmica do profissional de controladoria. 

 
Tabela 24: Resultado da análise da associação das atividades do perfil de gestão com a formação dos 

profissionais 

Atividades do Perfil de 

Gestão 

Formação acadêmica dos profissionais de 

controladoria 

Teste Qui-quadrado  
de Pearson  

N= 215 
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χ2 α 
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Análise Financeira 76% 58% - 50% 65% - 9,509 0,090 * 

Análise Contábil 75% 50% - 50% 66% - 10.416 0,064 # 

Planejamento 64% 67% - 37% 72% - 11,273 0,046 * 

Controle 67% 92% - 50% 78% 50% 8,691 0,122 * 

Custos 64% 68% - 62% 73% 100% 4,212 0,519  

Fluxo de Caixa 40% 33% - 25% 26% - 5,982 0,308  

Relatórios 85% 58% - 37% 85% 50% 24,092 0 * 

Avaliação de Desempenho 40% 17% - 12% 34% - 5,051 410  

Orçamento 69% 67% - 37% 73% - 8,916 0,112  

Estudos Dirigidos e 
Projetos 

58% 50% - 37% 59% 50% 2,412 0,790  

Controle Interno 63% 33% - 37% 61% - 8,489 0,131  

Assessoria 42% - - 25% 42% - 11,109 0,049  

Indicadores 37% - - - 31% - 9,941 0,077 # 

Governança Corporativa – 
SOX 

27% 8% - 12% 17% - 4,152 0,528  

Auditoria 22% 17% - 25% 15% - 2,509 0,775  

Conhecimentos Diversos 67% 8% - 12% 20% - 1,994 0,850  
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de 
até 5%. E # entre 5% e 10%. 
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Há associação estatística entre algumas atividades e a formação acadêmica dos 

profissionais tais como: formação em contabilidade e as atividades de análise financeira e 

contábil, relatórios gerenciais e indicadores; administração com controle; e contabilidade e 

áreas afins com custos. Quando analisadas em relação ao perfil de gestão, apenas 31% das 

atividades estão associadas à formação do profissional, assim sendo, pode-se afirmar que o 

perfil de gestão não está associado à formação acadêmica do profissional. 

A tabela 25 informa a associação das atividades do perfil de gestão com a faixa 

salarial ofertada pelas empresas contratantes. 

 

Tabela 25: Resultado da análise da associação das atividades do perfil de gestão com a faixa salarial 

Atividades do Perfil de 
Gestão 

Faixa salarial oferecida nos anúncios 

Teste Qui-quadrado 
de Pearson 

N= 147 
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χ2 α Signif. 1 

Análise Financeira 48% 46% 70% 8,702 0,034 * 

Análise Contábil 40% 49% 71% 11,276 0,010 # 

Planejamento 37% 59% 73% 12,523 0,006 * 

Controle 54% 72% 81% 8,736 0,033 * 

Custos 60% 62% 77% 4,790 0,188  

Fluxo de Caixa 34% 21% 31% 2,409 0,562  

Relatórios 66% 79% 79% 3,446 0,328  

Avaliação de Desempenho 29% 36% 36% 0,815 0,600  

Orçamento 545 62% 75% 5,964 0,113  

Estudos Dirigidos e Projetos 49% 44% 64% 8,260 0,041 * 

Controle Interno 49% 54% 58% 0,979 0,806  

Assessoria 31% 36% 40% 4,598 0,204  

Indicadores 20% 18% 26% 3,600 0,308  

Governança Corporativa – SOX 3% 8% 16% 5,877 0,118  

Auditoria 20% 26% 12% 3,349 0,329  

Conhecimentos Diversos 14% 18% 14% 0,422 0,936  
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de 
até 5%. E # entre 5% e 10%. 
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Conforme a tabela 25 percebe-se que os anúncios que oferecem salário acima de R$ 

8.000,00 estão em maior percentual quando comparados ao perfil técnico e ainda que as 

atividades de análise financeira (3,4%), planejamento (0,6%) controle (3,3%) e estudos e 

projetos dirigidos (4,1%) estão com nível de significância de até 5%, já a análise contábil se 

relaciona com a faixa salarial com significância de 10%. No perfil de gestão as atividades de 

custos, orçamento e controle interno não tem associação com nenhuma das variáveis 

analisadas.  Quanto as atividades relacionadas à análise contábil, análise financeira e o 

planejamento são as que mais se relacionam dentro do perfil.  

Das dezesseis atividades do perfil de gestão apenas cinco estão associadas à faixa 

salarial, o que representa 31% do perfil, de acordo com esse percentual pode-se afirmar que o 

perfil de gestão não está associado ao salário do profissional de controladoria. 

 

Tabela 26: Resumo da associação das atividades do perfil de gestão 

Atividades Porte Origem Hierarquia Formação 
Faixa  

Salarial 
Total 

Análise Financeira *  * * * 4 
Análise Contábil * * # # # 5 
Planejamento * *  * * 4 
Controle  *  * * 3 
Custos      - 
Fluxo de Caixa   *   1 
Relatórios # *  *  3 
Avaliação de Desempenho   *   1 
Orçamento      - 
Estudos Dirigidos e Projetos  *   * 2 
Controle Interno      - 
Assessoria   *   1 
Indicadores # *  #  3 
Governança Corporativa – SOX  * *   2 
Auditoria   *   1 
Conhecimentos Diversos  * *   2 
Total 31% 50% 50% 38% 31% 32 
Para as colunas assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de 
até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

As atividades do perfil de gestão não estão associadas ao porte da empresa por esta 

apresentar apenas 31% , a formação acadêmica com 38% e o salário com 31% de atividades 

associadas. Já a origem da empresa e a hierarquia do cargo por conter 50% das atividades 

associadas e indicar predominância em empresas multinacionais e cargos de supervisor, 

respectivamente, não podem ser consideradas associação do perfil e apenas de algumas 

atividades. 
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5.4. Perfil Comportamental 

5.4.1. Descrição do Perfil Comportamental 

O perfil comportamental auxilia na visão geral do perfil do profissional, descreve as 

vantagens de seu perfil, seu comportamento, seu estilo de comunicação, seu processo de 

tomada de decisão, sua motivação, como lidar com a organização e o planejamento e seu 

estilo de gerenciamento. No entanto, aproximadamente 20% do total de empresas contratantes 

evidenciam nos anúncios o perfil comportamental desejado de seus profissionais para a 

controladoria, fator esse que pode ser explicado devido a prática de entrevista pessoal com o 

candidato após seleção e recrutamento. Nesse momento, o profissional na entrevista ou em 

dinâmica de grupo, tem seu perfil identificado. Dentre as competências mais solicitadas pelo 

perfil comportamental, a tabela 27 mostra o percentual individual de cada competência. 

 

Tabela 27: Ordem decrescente das competências requisitadas pelo perfil comportamental 

COMPETÊNCIAS % requisitos 
em anúncios 

Gestão de pessoas 36,9 
Trabalho em equipe 35,3 
Liderança 33,6 
Visão global 33,2 
Proatividade 29,8 
Visão empresarial 25,8 
Comunicação oral 23,1 
Flexibilidade 19,7 
Trabalhar sob pressão 13,6 
Comprometimento 12,2 
Enfrentar desafios 10,5 
Motivação 8,1 
Equilíbrio emocional 5,4 
Paciente 2,7 

 

Das competências que as empresas contratantes buscam no perfil de seus profissionais 

a gestão de pessoas foi a mais solicitada com 37% do total dos anúncios, em seguida a 

importância ao trabalho em equipe com 35%, liderança com 34%, visão de mercado com 

33%, proatividade com 30% e visão empresarial com 26%. As menos requisitas foi motivação 

em 8% das vagas, equilíbrio emocional com 5% e um profissional paciente com 3%. 



76 
 

Um fato curioso acerca das competências de equilíbrio emocional e paciência, quando 

analisadas em relação à formação desejada dos profissionais, a graduação exclusiva em 

contabilidade obteve o maior percentual comparada às outras competências: 56% e 50%, 

respectivamente. Possivelmente esse fato ocorre devido o contador ser visto como um 

profissional que trabalha números, índices e patrimônio das empresas e para atuar em cargos 

gerenciais o mercado de trabalho espera que seu perfil seja adaptado a tal realidade. No 

entanto, essa preconcepção depende muito do ambiente ao qual a organização está inserida.  

 

5.4.2. Análise do Perfil Comportamental 

Foram testadas as atividades do perfil comportamental com o porte da empresa, a 

origem do capital, a hierarquia do cargo, a formação acadêmica e o salário oferecido ao 

profissional de controladoria. 

Relativo ao porte da empresa, as competências que não se associaram ao perfil 

comportamental foram trabalho em equipe e motivação, uma vez que há diferenças de 

percentuais nos portes, mas que não são explicados estatisticamente. Já as demais 

competências, onze das quatorze pertencentes ao perfil, possuem associação significativa com 

o perfil o que representa 79%. Portanto, pode-se afirmar que o perfil comportamental está 

associado ao porte da empresa, havendo predominância nas empresas de médio porte, seguida 

das empresas de grande porte e por último de pequeno porte. 

Observa-se na tabela 28 que as empresas de médio porte apresentam maior percentual 

em relação às empresas de pequeno e grande porte, fator esse que pode ser explicado por dois 

motivos: (1) maior percentual de empresas de médio porte na amostra; (2) apenas 20% das 

empresas evidenciaram nos anúncios o perfil comportamental desejado de seus profissionais e 

possivelmente as empresas de médio porte o fizeram em maior percentual que os demais 

portes. 
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Tabela 28: Resultado da análise da associação das atividades do perfil comportamental com o porte 
das empresas 

Atividades do 

Perfil 

Comportamental 

Porte 
Teste Qui-quadrado  

de Pearson  
N= 276 

Pequeno 

50 anúncios 

Médio 

116 

anúncios 

Grande 

110 

anúncios χ2 α Signif. 1 

Liderança 18% 47% 29% 15,938 0 * 

Trabalho em equipe 28% 43% 34% 4,125 0,127 
 

Proatividade 20% 41% 24% 10,847 0,004 * 

Trabalhar sob 
pressão 

6% 22% 9% 11,586 0,003 * 

Comunicação oral 14% 34% 16% 13,389 ,001 * 

Equilíbrio 
emocional 

2% 11% 2% 10,726 0,005 * 

Gestão de pessoas 18% 47% 37% 12,871 0,002 * 

Visão global 30% 42% 27% 6,081 0,O48 * 

Comprometimento 12% 18% 7% 6,007 0,050 * 

Visão empresarial 10% 39% 18% 20,284 0 * 

Motivação 8% 12% 45% 4,193 0,123  

Enfrentar desafios 4% 16% 8% 6,891 0,032 * 

Flexibilidade 6% 31% 15% 16,183 0 * 

Paciente - 3% 4% 1,830 0,401  
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de 
significância de até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

Sobre a associação das atividades do perfil de gestão com a origem da empresa, 

apenas três atividades entre as quatorze estão associadas à origem, sendo elas a liderança, 

trabalho em equipe e visão global com predominância nas empresas multinacionais. No 

entanto, por conter apenas 21% de associação no perfil pode-se afirmar com base nos testes 

estatísticos que não há associação entre o perfil comportamental e a origem do capital da 

empresa contratante, conforme tabela 29. 
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Tabela 29: Resultado da análise da associação das atividades do perfil comportamental com a origem da 
empresa 

Atividades do Perfil 
Comportamental 

Origem 
Testes Estatísticos 

N = 272 

N
ac
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15

2 
an

ún
ci

os
 

M
ul

ti
na

ci
on

al
 

12
0 

an
ún

ci
os

 

Qui-quadrado de 
Pearson 

Exato de Fisher 
Signif. 

1 

χ2 α Exato de 
Fisher 

α 

Liderança 28% 42% 5,333 0,021 0,028 0,015 * 

Trabalho em equipe 32% 41% 2,150 0,143 0,162 0,090 # 

Proatividade 30% 32% 0,062 0,804 0,895 0,453 
 

Trabalhar sob pressão 13% 17% 0,658 0,417 0,491 0,261 
 

Comunicação oral 22% 27% 0,674 0,412 0,477 0,248 
 

Equilíbrio emocional 4% 8% 2,330 0,127 0,193 0,103 
 

Gestão de pessoas 35% 42% 1,376 0,241 0,260 0,147 
 

Visão global 27% 42% 6,589 0,010 0,014 0,007 # 

Comprometimento 14% 10% 1,227 0,268 0,356 0,178 
 

Visão empresarial 22% 29% 1,637 0,201 0,210 0,127 
 

Motivação 10% 5% 2,775 0,097 0,119 0,074 
 

Enfrentar desafios 9% 13% 1,162 0,281 0,331 0,188  

Flexibilidade 16% 25% 3,757 0,059 0,067 0,041  

Paciente 3% 3% 0,116 0,734 0,735 0,503  
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de 
até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

Associando as competências do perfil comportamental com a hierarquia dos cargos 

houve significância estatística em onze das quatorze competências o que representa 79% do 

perfil. Não estão associadas à hierarquia do cargo as competências quanto ao trabalho em 

equipe, o equilíbrio emocional e a gestão de pessoas, conforme tabela 30. Pode-se afirmar que 

o perfil comportamental está associado à hierarquia do cargo com predominância para os 

cargos de supervisão ou assistente, o que apresenta uma realidade contrária à esperada, pois 

para os cargos de diretoria espera-se um profissional que desempenhe mais atividades que os 

supervisores principalmente quanto a liderança, comunicação oral, visão global e 

flexibilidade. 
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Tabela 30: Resultado da análise da associação das atividades do perfil comportamental com a origem da 
empresa 

Atividades do 
Perfil 

Comportamental 

Hierarquia/cargos 
Testes Estatísticos 

N = 295 

Diretor 
173 anúncios 

Supervisor 
122 

anúncios 

Qui-quadrado de 
Pearson 

Exato de Fisher 

Signif. 1 

χ2 α Exato de 
Fisher 

α 

Liderança 25% 45% 12,388 0 0,001 0 * 

Trabalho em equipe 34% 37% 0,242 0,622 0,623 0,356 
 

Proatividade 24% 38% 6,163 0,013 0,014 0,010 * 

Trabalhar sob 
pressão 

9% 20% 8,530 0,003 0,005 0,003 * 

Comunicação oral 19% 29% 3,728 0,054 0,068 0,037 * 

Equilíbrio 
emocional 

5% 7% 0,521 0,470 0,603 0,319 
 

Gestão de pessoas 34% 41% 1,453 0,228 0,270 0,139 
 

Visão global 25% 45% 13,194 0 0 0 * 

Comprometimento 9% 16% 3,409 0,605 0,073 0,049 * 

Visão empresarial 16% 40% 22,559 0 0 0 * 

Motivação 6% 11% 3,105 0,078 0,087 0,062 # 

Enfrentar desafios 4% 20% 18,576 0 0 0 * 

Flexibilidade 7% 37% 39,074 0 0 0 * 

Paciente 1% 5% 3,838 0,050 0,069 0,056 # 
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de 
até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

A tabela 31 mostra a associação entre as atividades do perfil comportamental com a 

formação acadêmica dos profissionais, o qual apenas o equilíbrio emocional está associado 

estatisticamente com predominância para formação em contabilidade e contabilidade e áreas 

afins com grau de significância de 5%. 
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Tabela 31: Resultado da análise da associação das atividades do perfil comportamental com a formação dos 
profissionais 

Atividades do Perfil de 

Comportamental 

Formação acadêmica dos profissionais de 

controladoria 

Teste Qui-quadrado  
de Pearson  

N= 215 

C
on

ta
bi

li
da

de
 

69
 a

nú
nc

io
s 

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 

12
 a

nú
nc

io
s 

E
co

no
m

ia
 

1 
an

ún
ci

o 

E
ng

en
ha

ri
a 

 
9 

an
ún

ci
os

 

C
on

ta
bi

li
da

de
 e

 a
fi

ns
 

11
7 

an
ún

ci
os

 

O
ut

ro
s 

2 
an

ún
ci

os
 

χ2 α 
Signif. 

1 

Liderança 41% 33% - 11% 34% - 4,856 0,434  

Trabalho em equipe 41% 33% - 11% 34% - 4,856 0,434  

Proatividade 42% 25% - - 33% - 8,717 0,121  

Trabalhar sob pressão 19% 8% - - 14% - 3,498 0,624  

Comunicação oral 29% - - 11% 26% - 6,657 0,247  

Equilíbrio emocional 13% - - - 2% - 10,966 0,052 * 

Gestão de pessoas 43% 33% - - 37% - 8,378 0,137  

Visão global 36% 50% - 22% 35% - 3,470 0,628  

Comprometimento 16% - - - 16% - 4,386 0,495  

Visão empresarial 30% 33% 0 11% 29% - 2,804 0,730  

Motivação 12% - - - 11% - 3,080 0,688  

Enfrentar desafios 12% 8% - - 15% - 2,513 0,775  

Flexibilidade 25% 33% 0 11% 22% - 2,505 0,776  

Paciente 6% - - - 2% - 3,584 0,611  
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de 
até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

De acordo com a tabela 31 pode-se afirmar que o perfil comportamental não tem 

associação com a formação acadêmica do profissional de controladoria, uma vez que apenas 

uma atividade está associada o que representa 7% do perfil. 

A tabela 32 informa a análise da associação entre as atividades do perfil 

comportamental com o salário oferecido. 
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Tabela 32: Resultado da análise da associação das atividades do perfil comportamental com a faixa salarial 

Atividades do Perfil 
Comportamental 

Faixa salarial oferecida nos anúncios 

Teste Qui-quadrado 
de Pearson 

N= 147 
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Liderança 6% 21% 44% 19,128 0 * 

Trabalho em equipe 11% 36% 49% 15,778 0,001 * 

Proatividade 17% 28% 40% 6,717 0,081 # 

Trabalhar sob pressão 14% 8% 14% 2,927 0,403  

Comunicação oral 17% 28% 23% 4,865 0,182  

Equilíbrio emocional 6% - 3% 2,276 0,517  

Gestão de pessoas 14% 31% 48% 12,718 0,005 * 

Visão global 11% 21% 45% 15,825 0,001 * 

Comprometimento 11% 3% 16% 5,512 0,138  

Visão empresarial 9% 3% 40% 20,299 0 * 

Motivação 9% 5% 12% 1,948 0,583  

Enfrentar desafios 3% 3% 18% 9,249 0,026 * 

Flexibilidade - 3% 31% 25,095 0 * 

Paciente 3% 3% 4% 2,489 0,477  
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de 
até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

Das atividades do perfil comportamental, oito estão associadas ao salário oferecido o 

que representa 57% do perfil. As atividades associadas são liderança, trabalho em equipe, 

proatividade, gestão de pessoas, visão global e empresarial, flexibilidade e enfrentar desafios. 

Portanto, pode-se afirmar que o perfil comportamental está associado ao salário oferecido 

com predominância na faixa salarial acima de R$ 8.000,00, logo, os profissionais mais 

qualificados tendem a receber os maiores salários. 

A tabela 33 informa a síntese da associação das atividades do perfil comportamental 

com o porte da empresa, a origem do capital, a hierarquia do cargo, a formação do 

profissional e o salário oferecido. 
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Tabela 33: Resumo das atividades do perfil comportamental 

Atividades Porte Origem Hierarquia Formação Salário Total 

Liderança * * *  * 4 
Trabalho em equipe  #   * 2 
Proatividade *  *  # 3 
Trabalhar sob pressão *  *   2 
Comunicação oral *  *   2 
Equilíbrio emocional *   *  2 
Gestão de pessoas *    * 2 
Visão global * # *  * 4 
Comprometimento *  *   2 
Visão empresarial *  *  * 3 
Motivação   #   1 
Enfrentar desafios *  *  * 3 
Flexibilidade *  *  * 3 
Paciente   #   1 
Total 79% 21% 79% 7% 57% 34 
Para as colunas assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de 
significância de até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

As atividades do perfil comportamental não estão associadas à origem do capital da 

empresa e à formação acadêmica do profissional, pois representam 21% e 7%, 

respectivamente. No então, observa-se que o porte da empresa e a hierarquia do cargo estão 

associados a 79% das atividades do perfil comportamental e o salário oferecido está associado 

a 57% das atividades. Logo, pode-se afirmar que o perfil comportamental tem associação 

estatística significativa com o porte da empresa, a hierarquia do cargo e o salário oferecido.  

 

5.5. Descrição e Análise dos Benefícios 

Algumas empresas oferecem aos seus funcionários benefícios que ajudam na 

qualidade de vida no ambiente de trabalho e até mesmo fora dele. Este estudo identificou nos 

anúncios analisados 13 (treze) benefícios oferecidos pelas empresas contratantes conforme 

demonstrado na tabela 34. 
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Tabela 34: Ordem decrescente dos benefícios oferecidos pelas empresas contratantes 

BENEFÍCIOS 
% requisitos 
em anúncios 

Assistência médica 43,7 
Alimentação 36,4 
Transporte 34,2 
Assistência Odontológica 29,2 
Seguro de vida 25,1 
Participação nos lucros 15,6 
Farmácia 13,6 
Celular 11,5 
Cursos/estudos 07,5 
Combustível 05,4 
Previdência privada 03,7 
Creche 02,4 
Carro da empresa 02,4 

 

 Dentre os benefícios oferecidos, os cinco mais ofertados foram assistência médica 

correspondendo a 43%, alimentação com 36% seja por meio de vale ou ticket alimentação ou 

refeitório na empresa, transporte com 34%, assistência odontológica com 29% e seguro de 

vida correspondendo a 25% da oferta de vagas. Os benefícios que estão relacionados com 

salários mais atraentes apresentados na tabela 35 a seguir. 

 

Tabela 35: Relação entre os benefícios e a remuneração oferecida 

Benefícios 
% Acima de 
R$ 8.000,00 

Carro da empresa 100,0 
Creche 71,4 
Previdência privada 54,5 
Celular 32,4 
Cursos/estudos 31,8 
Participação nos lucros 26,1 
Combustível 24,7 
Seguro de vida 21,6 
Assistência médica 20,2 
Farmácia 20,0 
Transporte 19,8 
Assistência Odontológica 18,6 
Alimentação 18,2 
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Das vagas que oferecem carro da empresa a seus funcionários todas pagam salário 

acima de R$ 8.000,00 e deste total 57% das empresas são de grande porte, 29% de médio 

porte e 14% de pequeno porte. Já com combustível, apenas 25% das empresas oferecem 

combustível aos seus funcionários sendo que deste total quem oferece o maior percentual são 

as empresas de médio porte correspondendo a 44%, as grandes representam 19% e as 

empresas de pequeno porte correspondendo a 37%. Quanto à formação 57% são para 

formados em apenas em contabilidade. 

Quando associado os benefícios oferecidos pelas empresas contratantes com o porte da 

empresa houve associação em apenas dois benefícios: convênio farmácia com significância de 

3,2% e combustível com significância de 6,6%. Logo, com base na tabela 36 pode-se afirmar 

que nas empresas de médio porte o convênio com farmácia predomina nas empresas de médio 

porte.  

 

Tabela 36: Resultado da análise da associação dos benefícios oferecidos com o porte das empresas 

Benefícios Oferecidos 

Porte 
Teste Qui-quadrado  

de Pearson  
N= 276 

P
eq

ue
no

 
50
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χ2 α Signif.(1) 

Assistência médica 52% 41% 44% 1,595 0,450 
 

Assistência Odontológica 38% 28% 27% 2,207 0,332 
 

Farmácia 6% 20% 11% 6,886 0,032 * 

Alimentação 56% 46% 44% 1,970 0,373 
 

Seguro de vida 22% 26% 26% 0,372 0,830 
 

Transporte 46% 34% 31% 3,473 0,176 
 

Cursos/estudos 10% 8% 7% 0,361 0,835 
 

Participação nos lucros 12% 17% 17% 0,829 0,661 
 

Creche - 4% 2% 3,008 0,222 
 

Previdência privada 2% 4% 4% 0,637 0,727  

Carro da empresa 2% 2% 4% 0,906 0,636  

Celular 18% 14% 8% 3,470 0,176  

Combustível 12% 6% 3% 5,433 0,066 # 
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de até 
5%. E # entre 5% e 10%. 
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 Quanto ao combustível, de acordo com os testes, prevalecem as empresas de pequeno 

porte o que de certa forma surpreende, pois a expectativa é que as empresas de médio porte 

oferecessem combustível em maior quantidade que as pequenas. Com base nos resultados dos 

testes pode-se afirmar que os benefícios oferecidos aos profissionais de controladoria não tem 

associação ao porte da empresa contratante, pois apenas 15% dos benefícios estão associados. 

Já a tabela 37 demonstra que do total de treze benefícios houve associação com a 

origem da empresa em seis, sendo: assistência odontológica (4,8%), seguro de vida (9,9%), 

patrocínio de cursos ou estudos (4,5%), participação nos lucros (1%), previdência privada 

(0,2%) e carro da empresa (3%). Apenas 46% dos benefícios mantém associação com a 

origem do capital, logo pode-se afirmar que não há associação entre os benefícios oferecidos 

pelas empresas e a discriminação da origem de seu capital. Apesar de haver maior percentual 

de benefícios oferecidos nas empresas multinacionais essa diferença não é explicada 

estatisticamente. 

Tabela 37: Resultado da análise da associação dos benefícios oferecidos com a origem das empresas 

Benefícios Oferecidos 

Origem 
Testes Estatísticos 

N = 272 

N
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io
na
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15
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ci
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12
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os

 Qui-quadrado de 
Pearson 

Exato de Fisher 

Signif. 

(1) 
χ2 α Exato de 

Fisher 
Α 

Assistência médica 42% 48% 1,052 0,305 0,328 0,183 
 

Assistência Odontológica 25% 35% 3,230 0,072 0,082 0,048 * 

Farmácia 14% 13% 0,073 0,788 0,861 0,465 
 

Alimentação 48% 47% 0,050 0,824 0,903 0,460 
 

Seguro de vida 22% 30% 2,043 0,153 0,165 0,099 # 

Transporte 38% 32% 1,237 0,266 0,307 0,162 
 

Cursos/estudos 5% 12% 3,599 0,054 0,72 0,045 * 

Participação nos lucros 11% 22% 6,333 0,012 0,013 0,010 * 

Creche 2% 3% 0,494 0,482 0,703 0,372 
 

Previdência privada 1% 8% 10,180 0,001 0,003 0,002 * 

Carro da empresa 1% 5% 5,043 0,025 0,046 0,030 * 

Celular 11% 14% 0,545 0,460 0,467 0,289  

Combustível 5% 7% 0,239 0,625 0,796 0,406  
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de até 
5%. E # entre 5% e 10%. 
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Quanto à hierarquia do cargo, a tabela 38 evidencia a associação dos benefícios com o 

a hierarquia do cargo, sendo que dos treze benefícios oito estão associados à hierarquia do 

cargo o que representa 62% dos benefícios. Benefícios como seguro de vida, custeio de cursos 

e participação nos lucros são benefícios oferecidos aos cargos de diretoria.  

 

Tabela 38: Resultado da análise da associação dos benefícios oferecidos com a hierarquia do cargo 

Benefícios Oferecidos 

Hierarquia/cargos Testes Estatísticos 
N = 295 

D
ir

et
or
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Qui-quadrado de 
Pearson 

Exato de 
Fisher Sign

if. 

(1) χ2 α 
Exato 

de 
Fisher 

α 

Assistência médica 55% 28% 21,266 0 0 0 * 

Assistência Odontológica 35% 21% 6,193 0,013 0,014 0,009 * 

Farmácia 14% 12% 0,284 0,594 0,730 0,362 
 

Alimentação 56% 32% 15,592 0 0 0 * 

Seguro de vida 32% 14% 11,8141 0,001 0,001 0 * 

Transporte 41% 25% 8,599 0,003 0,004 0,002 * 

Cursos/estudos 10% 4% 3,402 0,065 0,074 0,050 * 

Participação nos lucros 18% 11% 2,680 0,102 0,107 0,069 # 

Creche 2% 2% 0,007 0,935 1,000 0,611 
 

Previdência privada 4% 3% 0,117 0,732 1,000 0,495 
 

Carro da empresa 2% 3% 0,737 0,391 0,453 0,315  

Celular 17% 4% 11,254 0,001 0,001 0 * 

Combustível 6% 4% 0,712 0,399 0,477 0,284  
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância 
de até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

Portanto, pode-se afirmar que os benefícios oferecidos pelas empresas contratantes 

estão associados à hierarquia do cargo. Logo, os cargos de diretoria oferecem maiores 

benefícios em relação aos cargos de supervisão. 

A tabela 39 demonstra a associação entre os benefícios oferecidos e a formação 

acadêmica do profissional. 
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Tabela 39: Resultado da análise da associação dos benefícios oferecidos com a formação dos profissionais 

Benefícios Oferecidos 

Formação acadêmica dos profissionais de 

controladoria 

Teste Qui-quadrado  
de Pearson  

N= 215 
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χ2 α 
Signif. 

1 

Assistência médica 48% 17% - 67% 39% 100% 10,179 0,070 # 

Assistência 
Odontológica 

30% - - 67% 27% 50% 12,354 0,030 * 

Farmácia 16% - - 33% 12% - 5,881 0,318  

Alimentação 52% 25% - 56% 40% 100% 8,166 0,147  

Seguro de vida 38% 8% - 33% 22% - 8,953 0,111  

Transporte 41% 17% - 33% 34% 100% 7,041 0,218  

Cursos/estudos 17% - - 11% 5% - 10,105 0,072 # 

Participação nos 
lucros 

25% - - 22% 11% 50% 11,183 0,048 * 

Creche 6% - - -  2% 2,468 0,781  

Previdência privada 4% - - 11% 5% - 1,612 0,900  

Carro da empresa 6% - - - - - 8,624 0,125  

Celular 16% 8% - 33% 11% 50% 6,309 0,277  

Combustível 13% - - - 4% - 7,675 0,175  
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de 
até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

Apenas quatro benefícios estão associados à formação acadêmica do profissional de 

controladoria o que representa 31% dos benefícios. Pode-se afirmar que não há associação 

entre os benefícios oferecidos e a formação do profissional. 

A tabela 40 apresenta a associação dos benefícios e a faixa salarial ofertada. 
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Tabela 40: Resultado da análise da associação dos benefícios oferecidos com a faixa salarial 

Benefícios Oferecidos 

Faixa salarial oferecida nos anúncios 

Teste Qui-quadrado 
de Pearson 

N= 147 
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χ2 α Signif. 1 

Assistência médica 60% 82% 36% 25,402 0 * 

Assistência Odontológica 49% 49% 22% 11,496 0,009 * 

Farmácia 17% 31% 11% 7,933 0,047 * 

Alimentação 63% 62% 34% 30,186 0 * 

Seguro de vida 29% 36% 22% 2,787 0,426  

Transporte 57% 62% 27% 15,525 0,001 * 

Cursos/estudos 9% 13% 10% 0,540 0,910  

Participação nos lucros 17% 18% 16% 1,425 0,700  

Creche 6% - 7% 2,721 0,437  

Previdência privada 9% 3% 8% 2,682 0,443  

Carro da empresa - - 100% 7,451 0,059 # 

Celular 14% 26% 15% 4,577 0,206  

Combustível 11% 8% 8% 1,377 0,711  
1Para esta coluna assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de 
até 5%. E # entre 5% e 10%. 

 

Os benefícios que mantém associação com a faixa salarial ofertada correspondem a 

46% do total dos benefícios. Há predominância na associação entre os benefícios e a faixa 

salarial entre R$ 4.000,00 e R$ 8.000,00, porém não se pode afirmar que os benefícios de 

forma geral estão associados à faixa salarial oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Tabela 41: Resumo da associação dos benefícios oferecidos 

Atividades Porte Origem Hierarquia Formação Salário Total 

Assistência médica   * # * 3 
Assistência Odontológica  * * * * 4 
Farmácia *    * 2 
Alimentação   *  * 2 
Seguro de vida  # *   2 
Transporte   *  * 2 
Cursos/estudos  * * #  3 
Participação nos lucros  * # *  3 
Creche      - 
Previdência privada  *    1 
Carro da empresa  *   # 2 
Celular   *   1 
Combustível #     1 
Total  15% 46% 62% 31% 46% 26 
Para as colunas assinalam-se as associações significativas. O símbolo * representa grau de significância de até 
5%. E # entre 5% e 10%. 

 

Conforme a tabela 41 há associação entre os benefícios oferecidos e a hierarquia do 

cargo com 62% de associação entre os benefícios. Para as demais variáveis não se pode 

afirmar que há associação entre os benefícios oferecidos, pois em relação ao porte houve 

associação de 15%, para a origem de capital o correspondente a 46%, quanto a formação 

acadêmica do profissional o total de 31% e quanto ao salário houve associação de 46% dos 

benefícios. Com isso, pode-se afirmar que há associação apenas entre os benefícios oferecidos 

e a hierarquia do cargo.  
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6. CONCLUSÃO 

Este estudo buscou investigar o perfil profissional do controller exigido pelo atual 

mercado de trabalho quanto à associação do perfil ao porte da empresa e a sua origem de 

capital. Foram apresentados os resultados para o perfil técnico, de gestão e comportamental, e 

ainda os benefícios oferecidos pelas empresas. Para explicar a questão de pesquisa foi 

definido os objetivos específicos quanto a identificação da formação profissional exigida pelo 

mercado de trabalho aos profissionais de controladoria, as atribuições por porte de empresa e 

as funções pertinentes ao controller. 

Quanto aos objetivos específicos às atribuições dos profissionais de controladoria, o 

resultado da pesquisa identificou as atividades mais solicitadas em cada perfil e os benefícios 

mais oferecidos: 

• Perfil técnico – rotinas financeiras, legislação societária e tributária, rotinas 

contábeis, elaboração das demonstrações contábeis, sistemas de informação e 

normas internacionais. 

• Perfil de gestão – relatórios, controle, custos, orçamento, análise financeira e 

contábil, planejamento, estudos e projetos dirigidos e controle interno. 

• Perfil comportamental – gestão de pessoas, trabalho em equipe, liderança, 

visão global, proatividade, comunicação oral e flexibilidade. 

• Benefícios – assistência médica, alimentação, transporte, assistência 

odontológica, seguro de vida, e participação nos lucros. 

As atividades encontradas confirmam as pesquisas anteriores, conforme relatadas no 

capítulo 03 deste estudo. 

A tabela 42 apresenta uma síntese das atividades com associação significativa de cada 

perfil. Para fim dessa análise foi considerado perfil com associação significativa o que obtiver 

acima de 50% de atividades associadas. 

 

Tabela 42: Identificação da associação estatisticamente significante dos perfis e benefícios 

Variáveis 
% de associação significativa estatisticamente 

Técnico Gestão Comportamental Benefícios 
Porte 31% 31% 79% 15% 
Origem 38% 50% 21% 46% 
Hierarquia 84% 50% 79% 62% 
Formação 23% 38% 7% 31% 
Salário 23% 31% 57% 46% 
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De acordo com os dados da tabela 42 pode-se afirmar que: 

• Apenas o perfil comportamental está associado estatisticamente com o porte da 

empresa predominando as empresas de médio porte; 

• A origem do capital das empresas contratantes está não está associada ao perfil 

de gestão por haver apenas 50% de atividades associadas ao perfil o qual 

predomina a preferência pelas empresas multinacionais; 

• A hierarquia do cargo está associada ao perfil técnico e comportamental assim 

como aos benefícios. Quanto ao perfil técnico há predominância aos cargos de 

diretoria, no perfil comportamental a predominância é para os cargos de 

supervisor e quanto aos benefícios os cargos de diretoria recebem benefícios 

em maior proporção. Em relação ao perfil de gestão não há associação, no 

entanto entre as atividades associadas a predominância é para cargos de 

supervisor. 

• A formação acadêmica do profissional de controladoria não está associada a 

nenhum perfil, o que expressa a multidisciplinaridade da profissão, pois não há 

homogeneidade quanto a uma formação em específico. A procura maior ocorre 

para profissionais formados em contabilidade e áreas afins, no entanto essa 

procura não tem associação estatística quanto aos perfis. 

• O salário tem associação apenas com o perfil comportamental o qual a faixa 

salarial com maior oferta é para salários a partir de R$ 8.000,00. 

Apesar de haver estatisticamente associação significativa no perfil técnico quanto à 

hierarquia; no perfil comportamental quanto ao porte, hierarquia e salário; e os benefícios 

também quanto à hierarquia não se pode afirmar que a soma dos três perfis juntamente com os 

benefícios, o que forma o perfil do controller, tenha associação estatística significante com o 

porte da empresa, a origem do capital, a hierarquia do cargo, a formação acadêmica e o 

salário, portanto aceita-se a hipótese nula do estudo: as atividades do perfil profissional do 

controller no atual mercado de trabalho não estão associadas ao porte da empresa, origem 

de capital, hierarquia do cargo, formação acadêmica e salário ofertado. Portanto, conclui-se 

que o perfil do controller exigido pelo atual mercado de trabalho tem associação fraca ao 

porte da empresa e a sua origem do capital, a hierarquia do cargo, a formação acadêmica do 

profissional e o salário oferecido apesar de ter apresentado estatisticamente associação 

significativa de alguns perfis referentes às variáveis conforme tabelas de associação 

apresentado na análise dos resultados. 
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Aos profissionais de controladoria que desejam se adequar ao perfil desejado pelas 

empresas contratantes ou aumentar seu potencial e desempenho, estes devem manter o foco 

na multidisciplinaridade com ênfase nas atividades mais solicitadas, de acordo com cada 

perfil. Para o perfil técnico atividades de rotinas financeiras e contábeis, legislação societária 

e tributária, elaboração das demonstrações contábeis e sistema de informação; para o perfil de 

gestão atividades como geração de relatórios, planejamento, orçamento, controle, custos e 

análise financeira e contábil; já para o perfil de comportamental a gestão de pessoas, saber 

trabalhar em equipe, liderança, visão global, proatividade, visão empresarial e boa 

comunicação oral completam as atividades para aumentar ou melhorar o desempenho do 

profissional de controladoria. 

Apesar de o trabalho não ter o foco na investigação da grade curricular da graduação e 

pós graduação das instituições públicas e privadas, diante o resultado da pesquisa, para 

aproximar a teoria com a realidade sugere-se que nas grades curriculares tenham disciplinas 

de comportamento tais como oratória, liderança, motivação, proatividade, entre outras. 

Limitação do Estudo 

Uma limitação encontrada no estudo foi o fato de não ter a disponibilidade em número 

considerado de empresas para realizar a coleta desses dados de forma individual e diretamente 

in loco. Há uma resistência por parte das empresas em fornecer informações presenciais ou 

mesmo por e-mail, o que pode ser justificado pela dinâmica e competição entre as empresas 

que torna o tempo cada vez mais precioso. Portanto, esse estudo concentrou-se nos anúncios 

disponíveis e qualificáveis para a análise dos dados. Contudo, outra limitação existente no 

estudo é o fato de cada empresa valorar o controller conforme sua realidade e necessidade, 

havendo diferentes perfis de atuação conforme a cultura organizacional da empresa. Outra 

limitação encontra-se na interferência da cultura organizacional da empresa diante as 

atividades desenvolvidas pelos profissionais de controladoria que não pode ser analisada no 

contexto do estudo.  

Sugestão de Futuras Pesquisas 

Como sugestão para futuras pesquisas a identificação do perfil do controller através 

das necessidades das empresas com os dados coletados diretamente com o gestor da empresa 

visando captar a necessidade ou expectativa de cada gestor e em sua respectiva atividade e 

porte de empresa, focando a ação da cultura organizacional diante o desempenho dos 

profissionais.  
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P  P G - C C 

MESTRADO 
EM CONTABILIDADE 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

APÊNDICE 1: Instrumento de Coleta de Dados Para Identificação do Perfil Profissional 

do Controller 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Os anúncios especificam os critérios de seleção para contratação 
( ) nenhum 
( ) incompleto/vago 
( ) completo ou detalhado 
 
1.2. Fontes consultadas: 
( ) Catho 
( ) Manager 
( ) Robert Half 
( ) Michel Page 
 
1.3. Nome da empresa 
( ) não declarado 
( ) declarado 
 
1.4. Ramo de atividade 
( )  não declarado 
( )  indústria 
( )  comércio 
( )  serviços 
( )  financeiro 
( )  outros 
 
1.5. Porte da empresa 
( )  não mencionado 
( )  pequeno 
( )  médio (em fase de expansão) 
( )  grande (líder em seu setor de atuação) 
 
1.6. Origem da empresa 
( )  não mencionado 
( )  nacional 
( )  multinacional 
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1.7. Estado 
( ) não mencionado 
( ) Acre 
( ) Alagoas 
( ) Amapá 
( ) Amazonas 
( ) Bahia 
( ) Ceará 
( ) Distrito Federal 
( ) Espírito Santo 
( ) Goiás 
( ) Maranhão 
( ) Mato Grosso 
( ) Mato Grosso do Sul 
( ) Minas Gerais 
( ) Pará 
( ) Paraíba 
( ) Paraná 
( ) Pernambuco 
( ) Piauí 
( ) Rio de Janeiro  
( ) Rio Grande do Norte 
( ) Rio Grande do Sul 
( ) Rondônia 
( ) Roraima 
( ) Santa Catarina 
( ) São Paulo 
( ) Sergipe 
( ) Tocantins 
 
1.8. Nível hierárquico 
( )  gerência / chefia 
( )  assistente 
 
1.9. Salário mensal 
( )  não mencionado 
( )  a combinar 
( )  ate R$ 4.000,00 
( )  de R$ 4.001 a 8.000,00 
( )  acima de R$ 8.000,00 
 
 
 
2. FORMAÇÃO 
 
2.1. Graduação 
( )  não mencionado 
( )  contabilidade 
( )  administração 
( )  economia 
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( )  engenharia 
( )  contabilidade e afins 
( )  outros  
 
2.2. Pós graduação 
( )  não mencionado 
( )  especialização 
( )  mestrado 
( )  doutorado 
 
 
2.3. Área de pós graduação 
( )  não mencionado 
( )  MBA em gestão ou finanças 
( )  controladoria 
( )  gestão 
( )  finanças 
( )  outros  
 
2.4. Experiência anterior 
( )  não 
( )  sim 
 
2.5. Idiomas 
( )  não mencionado 
( )  inglês 
( )  francês 
( )  outro 
 
2.6. Registro em conselho de classe 
( )  não 
( )  sim 
 
 
 
3. PERFIL TÉCNICO 
 
3.1. Classificação das contas 
( )  não 
( )  sim 
 
3.2. Conciliação 
( )  não 
( )  sim 
 
3.3. Elaboração de demonstrações contábeis 
( )   não 
( )  sim 
 
 



101 
 

3.4. Legislação tributária / rotinas fiscais 
( )  não 
( )  sim 
 
3.5. Legislação societária 
( )  não 
( )  sim 
 
3.6. Rotinas contábeis 
( )  não 
( )  sim 
 
3.7. Rotinas financeiras 
( )  não 
( )  sim 
 
3.8. Rotinas para exigências burocráticas legais 
( )  não 
( )  sim 
 
3.9. Sistemas de informação 
( )  não 
( )  sim 
 
3.10. Estatística 
( )  não 
( )  sim 
 
3.11. Consolidação das demonstrações contábeis 
( )  não 
( )  sim 
 
3.12. Uso de planilhas eletrônicas, sistemas integrados e outros similares 
( )  não 
( )  sim 
 
3.13. Normas internacionais de contabilidade 
( )  não  
( )  sim 
 
 
4. PERFIL DE GESTÃO 
 
4.1. Análise financeira 
( )  não 
( )  sim 
 
4.2. Análise contábil 
( )  não 
( )  sim 
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4.3. Planejamento 
( )  não 
( )  sim 
 
4.4. Controle 
( )  não 
( )  sim 
 
4.5. Custos 
( )  não 
( )  sim 
 
4.6. Fluxo de caixa 
( )  não 
( )  sim 
 
4.7. Relatórios 
( )  não 
( )  sim 
 
4.8. Avaliação de desempenho 
( )  não 
( )  sim 
 
4.9. Orçamentos 
( )  não 
( )  sim 
 
4.10. Estudos dirigidos ou projetos 
( )  não 
( )  sim 
 
4.11. Controle interno 
( )  não 
( )  sim 
 
4.12. Assessoria 
( )  não 
( )  sim 
 
4.13 Indicadores 
( )  não 
( )  sim 
 
4.14 Governança corporativa – sox 
( )  não 
( )  sim 
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4.15. Auditoria 
( )  não 
( )  sim 
 
4.16. Conhecimentos diversos 
( )  não mencionado 
( )  sim 
 
 
 
5. PERFIL COMPORTAMENTAL 
 
5.1. Liderança 
( )  não 
( )  sim 
 
5.2. Trabalho em equipe 
( )  não 
( )  sim 
 
5.3. Proatividade 
( )  não 
( )  sim 
 
5.4. Trabalhar sob pressão / censo de urgência / cumprir prazos 
( )  não 
( )  sim 
 
5.5. Comunicação oral 
( )  não 
( )  sim 
 
5.6. Equilíbrio emocional 
( )  não 
( )  sim 
 
5.7. Gestão de pessoas 
( )  não 
( )  sim 
 
5.8. Visão global 
( )  não 
( )  sim 
 
5.9. Comprometimento 
( )  não 
( )  sim 
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5.10. Visão empresarial 
( )  não 
( )  sim 
 
5.11. Entusiasmo / motivação 
( )  não 
( )  sim 
 
5.12. Enfrentar desafios 
( )  não 
( )  sim 
 
5.13. Flexibilidade 
( )  não 
( )  sim 
 
5.15. Paciente 
( )  não 
( )  sim 
 
 
 
6. BENEFÍCIOS 
 
6.1. Assistência médica 
( )  não 
( )  sim 
 
6.2. Assistência odontológica 
( )  não 
( )  sim 
 
6.3. Farmácia 
( )  não 
( )  sim 
 
6.4. Alimentação 
( )  não 
( )  sim 
 
6.5. Seguro de vida 
( )  não 
( )  sim 
 
6.6. Transporte 
( )  não 
( )  sim 
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6.7. Cursos / estudos / pós-graduação 
( )  não 
( )  sim 
 
6.8. Participação nos lucros 
( )  não 
( )  sim 
 
6.9. Creche 
( )  não 
( )  sim 
 
6.10. Previdência privada 
( )  não 
( )  sim 
 
6.11. Carro da empresa 
( )  não 
( )  sim 
 
6.12. Celular da empresa 
( )  não 
( )  sim 
 
6.13. Combustível 
( )  não 
( )  sim 


