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OBJETIVO GERAL DO CURSO:  
Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, com senso de responsabilidade, 
competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a administrar informações, assessorando as 
organizações nas tomadas de decisões estratégicas. 
 

EMENTA:  
A organização. Visão sistêmica, missão, subsistemas empresariais modelo de gestão. A empresa como 
sistema, sua filosofia de negócio. O papel da controladoria nas organizações. As funções do Controller e 
sua posição na estrutura organizacional. Autoridade e responsabilidade da Controladoria como um 
órgão. Controle: conceitos e instrumentos de controle gerencial. Sistemas de informação. 
Gerenciamento da informação. Processos de planejamento de controle. Conceitos de modelo e processo 
de gestão. Avaliação de resultado e desempenho. Contabilidade por responsabilidade. Centro de lucro e 
preço de transferência. Custeamento baseado em atividades – ABC (Activit Based Costing). Gestão 
estratégica de custos - ABN. Unidade de esforço de produção - UEP. Sistema de informação de gestão 
econômica - GECON. A Teoria das Restrições e suas implicações na contabilidade gerencial. TOC 
Versus ABC. ABC Versus Gecon. Balanced Scorecard. Outras Filosofias e Técnicas Administrativas ( 
JIT, TQC, TQM... ) 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Entender o funcionamento teórico e prático da controladoria, para assim, compreender como 
devem ser tratadas as informações contábeis para que estas constituam um importante instrumental 
de apoio à gestão.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
Conhecer conceitos fundamentais de controladoria. 
Relacionar as atividades e funções da controladoria. 
Averiguar quais são os principais artefatos da controladoria e relacioná-los com a realidade 
empresarial. 
Verificar a aplicabilidade da análise avançada do capital de giro tanto em grandes como em 
pequenas empresas. 
Compreender o funcionamento do Balanced Scorecard – BSC e analisar as suas principais 
contribuições e críticas. 
Estudar a teoria das restrições e visualizar sua aplicação prática. 
Entender a relação de algumas teorias organizacionais com a área organizacional da controladoria. 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 



 
Encontro Data Conteúdo 

1º 02/08/2011 Reunião a respeito da formatura da turma. Aula será recuperada com a pesquisa 
dos temas dos seminários diferenciados. 

2º  04/08/2011 Apresentação do plano de ensino. 
Explicação e formação das equipes referente aos trabalhos. 
Contextualização da disciplina conforme pesquisas realizadas. 

3 º 09/08/2011 Explicação sobre aspectos introdutórios da disciplina de controladoria. Distinção 
entre controladoria e contabilidade gerencial. Definição de controladoria. Objeto 
de estudo da controladoria. A controladoria e seu enquadramento científico. A 
controladoria e as ciências afins. As subdivisões da controladoria. 

4 º 11/08/2011 Explicação sobre as atividades e funções típicas da controladoria. Explanação 
sobre os artefatos utilizados em controladoria.  

5 º 16/08/2011 Aula para reunião dos grupos referente ao trabalho sobre o Balanced Scorecard 
(BSC) 

6 º 18/08/2011 Explicação sobre a relação da controladoria, controle interno e auditoria interna. 
Explanação sobre a unidade organizacional da controladoria, definições, 
objetivos, missão, posição hierárquica. 

7 º 23/08/2011 Aula para reunião dos grupos referente ao trabalho sobre o Balanced Scorecard 
(BSC) 

8 º 25/08/2011 Explanação sobre alterações da lei 6.404/76 e os reflexos na controladoria. 
Explicação sobre o perfil do controller.   

9 º 30/08/2011 Aula para encerramento do conteúdo, término do trabalho I. 

10 º 01/09/2011 Apresentação do trabalho I referente ao funcionamento da controladoria de 
alguma empresa e o perfil desejado para a contratação de controller. 

11 º 06/09/2011 Apresentação do trabalho I referente ao funcionamento da controladoria de 
alguma empresa e o perfil desejado para a contratação de controller. 

12 º 08/09/2011 Explicação sobre análise avançada de capital de giro. Exercícios 

13 º 13/09/2011 Exercícios. 

14 º 15/09/2011 Correção. 

15 º 20/09/2011 Realização do trabalho II referente análise avançada do capital de giro. 
16 º 22/09/2011 Entrega do trabalho II e apresentação  no máximo de 15 minutos a respeito. 

17 º 27/09/2011 Apresentação do trabalho IIII sobre BSC, espécie de júri simulado. 

18 º 29/09/2011 Prova I individual e sem consulta. 

19 º 04/10/2011 Apresentação Seminário Diferenciado sobre Custeio baseado em atividade 
(ABC) e Custeio baseado em atividade e tempo (TDABC). 

20 º 06/10/2011 Apresentação Seminário Diferenciado sobre Custo-Meta e Custo de 
Inadequação/custo da qualidade – TQC Gestão total da qualidade (Total 
qualitity cost), Just in Time (JIT) e Kaizen  

21 º 11/10/2011 Apresentação Seminário Diferenciado sobre Divisionalização e preços de 
transferência (descentralização e contabilidade divisional, centros de 
responsabilidade) e preços de transferência. 

22 º 13/10/2011 Explicação sobre EVA/MVA/gestão baseada em valor/outros indicadores. 

23 º 18/10/2011 Exercícios 
24 º 20/10/2011 Correção de exercícios. Disponibilidade de outros com sua respectiva correção. 
25 º 25/10/2011 Exercícios EVA/MVA – Término do assunto. 
26 º 27/10/2011 Apresentação Seminário Diferenciado sobre Teoria da Contingência e sua 

aplicabilidade na controladoria e/ou na contabilidade gerencial 
27 º 01/11//2011 Apresentação Seminário Diferenciado sobre Ciclo de vida das organizações e 

o controle gerencial 
28 º 03/11//2011 Apresentação Seminário Diferenciado sobre Folga organizacional, com ênfase 

na orçamentária e participação no orçamento 
29 º 08/11/2011 Apresentação Seminário Diferenciado sobre Avaliação de desempenho e 

remuneração variável. 



30 º 10/11/2011 Explicação sobre teoria das restrições. Revisão de custos. 
31 º 15/11/2011 Feriado Nacional – Proclamação da República. Aula para elaboração de 

exercícios. 
32 º 17/11/2011 Correção de exercícios. 

33 º 22/11/2011 Exercícios. 
34 º 24/11/2011 Correção de exercícios. 

35 º 29/11/2011 Exercícios. 

36 º 01/12/2011 Prova II individual e sem consulta. 

 06/12/2011 Exame da disciplina 
OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 
 

METODOLOGIA PROPOSTA 
- Aulas expositivas e dialogadas com auxílio do quadro, do retroprojetor e/ou multimídia.   
- Realização e resolução de exercícios em classe e extra classe. 
- Explicações por parte do aluno. 
- Realização de trabalhos em classe e extra classe. 
- Provas individuais e sem consulta. 
- Trabalhos diferenciados, como espécie de júri simulado, análise das demonstrações contábeis 
publicadas, realização de um seminário não convencional. 
- Constatação da prática de controladoria nas empresas 
- Leitura de artigos 
 

AVALIAÇÃO:   
As notas da disciplina serão as seguintes: 
 
Trabalho I: Averiguação das práticas de controladoria em uma empresa e perfil do controller 
– Grupo de 4 pessoas – Peso: 13% 
 
Cada grupo deverá verificar o funcionamento da controladoria em alguma empresa que possui este 
órgão formalmente constituído, averiguando suas atividades, funções, a quem está subordinado, 
artefatos utilizados, missão da controladoria, reflexos que teve no órgão com as alterações 
societárias. Além disso, deverá pesquisar em recortes de jornais, sites ou agências de empregos o 
perfil desejado para a contratação do controller.  
 
Este trabalho deverá ser apresentado. O tempo de apresentação deve ficar em torno de 20 a 30 
minutos, iniciando pontualmente no horário de aula. A nota pode variar entre os componentes do 
grupo, tudo depende da apresentação, comentários e participação na aula referente a este conteúdo. 
 
Trabalho II: Análise avançada do capital de giro – Grupo de 4 pessoas – Peso:10% 
 
Cada grupo deverá baixar as demonstrações contábeis dos últimos cinco anos de algum setor da 
Bovespa, a ser definido pelo professor. Depois, deverão reclassificar as contas conforme 
preconizado por Fleuriet e proceder à análise avançada do capital de giro.  
 
O trabalho deverá ser entregue com os cálculos feitos, inferências e gráficos. Também farão uma 
sucinta apresentação, entre 10 a 15 minutos. Haverá questionamentos específicos para cada pessoa 
no grupo, o que pode diferenciar na nota final do trabalho. 
 
Trabalho III: Júri Simulado referente ao Balanced Scorecard (BSC) – 2 grupos da sala – Peso: 
17% 
 
Este trabalho será uma espécie de júri simulado, em que um grupo deverá convencer o 
administrador de uma empresa, neste caso, o professor, a implementar o BSC. Outro grupo deverá 
fazer o oposto, ou seja, convencer pela não implementação. 



 
Para a realização deste trabalho, serão concedidas duas aulas para reunião dos grupos. Se algum 
componente faltar, perde 2,0 pontos na nota por falta. 
 
O resultado da avaliação deste trabalho será obtido mediante a média das seguintes notas: 
- Avaliação do grupo pelo professor, mediante poder de argüição, pesquisas do assunto, rebate às 
críticas. 
- Auto avaliação de cada aluno referente a sua participação e comprometimento com o trabalho. 
- Média das notas do grupo para cada componente. Cada componente, enviará em uma planilha a 
nota que atribui a cada colega mediante a sua respectiva participação, dedicação, comprometimento 
neste trabalho. 
- Avaliação individual pelo professor a cada acadêmico mediante as suas inferências no debate. 
 
Trabalho IV: Seminário Diferenciado – Grupo de 4 pessoas: Peso:20% 
 
Cada grupo deverá apresentar um tema em forma de seminário. O seminário não pode ser 
convencional, comum, padrão. Deve ter algum diferencial, como atividades lúdicas ou outra forma 
nada convencional. O objetivo principal deve ser atendido, que é a disseminação e compreensão do 
conteúdo por todos da sala. Duas semanas antes da apresentação, devem ser enviados conteúdos 
para leitura de todos, se julgarem necessário. A criatividade de cada grupo também será objeto da 
avaliação. 
Na apresentação do trabalho, serão elaboradas perguntas para cada componente do grupo, sendo 
este item também será considerado na avaliação. 
 
Temas dos seminários: 
1) Custeio baseado em atividade (ABC) e Custeio baseado em atividade e tempo (TDABC) 
2) Custo-Meta e Custo de Inadequação/custo da qualidade – TQC Gestão total da qualidade (Total 
qualitity cost),) Just in Time (JIT) e Kaizen 
3) Divisionalização e preços de transferência (descentralização e contabilidade divisional, centros 
de responsabilidade) e preços de transferência 
4) Teoria da Contingência e sua aplicabilidade na controladoria e/ou na contabilidade gerencial 
5) Ciclo de vida das organizações e o controle gerencial 
6) Folga organizacional, com ênfase na orçamentária e participação no orçamento 
7) Avaliação de desempenho e remuneração variável. 
 
OBS: O professor escolherá o tema de cada grupo.  
 
Prova I – Individual e sem consulta: Peso: 20% 
Assuntos englobados na avaliação: Estrutura conceitual da controladoria, análise avançada do 
capital de giro e BSC. 
 
Prova II – Individual e sem consulta: Peso: 20% 
Assuntos englobados na avaliação: EVA/MVA, gestão baseada em valor, teoria das restrições, 
tópicos dos seminários. 
 
A média final da disciplina será efetuada da seguinte maneira:  
Trabalho I *13% + Trabalho II * 10% + Trabalho III * 17% + Trabalho IV * 20% + Prova I * 20% 
+ Prova * 20% 
 
O aluno será considerado aprovado se:  
� Obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero); e 
� Presença na disciplina igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), independente da 
nota. 
Semana de exames: 05/12/2011 



Cálculo da média final do aluno: 
� Média final = (6*média + 4* exame)/10 
� O aluno será considerado aprovado se obtiver média final após exame igual ou superior a 5,0 
(cinco vírgula zero). 
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