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RESUMO 

 

Com aumento da competividade no cenário econômico do setor hoteleiro, obter um 

planejamento estratégico adequado se faz necessário dentro das micro e pequenas empresas. 

O presente artigo busca evidenciar a importância da ferramenta controladoria no controle e 

gestão empresarial. Desta forma o instrumento gerencial auxilia os gestores na tomada de 

decisão e no controle dos recursos financeiros e operacionais. O principal objetivo do estudo é 

mostrar os proventos e os ganhos que a controladoria traz para a organização. O trabalho foi 

realizado através de pesquisa bibliográfica e descritiva, quanto à natureza classifica-se como 

qualitativa e utilizou estudo de caso como método. Na coleta de dados foi aplicado um 

questionário com questões abertas direcionado ao Administrador da empresa estudada. 

Através dos resultados apresentados evidenciaram que a ferramenta estratégica controladoria 

faz falta dentro da organização, pois sem ela não há planejamento, controle e tomadas de 

decisões embasadas em dados da empresa.  

 

Palavras-chave: Controladoria. Estratégico. Tomada de decisões.. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O mercado Hoteleiro tem evoluído bastante na última década e ainda há perspectivas 

promissoras de crescimento. As empresas hoteleiras, como qualquer outra organização, no 

ramo a qual pertence, sua competitividade é alta, o que demanda maior controle e 

acompanhamento no desempenho das empresas do ramo e as decisões devem ser tomadas 

com maior agilidade e precisão e podem ser vitais para a vida das empresas. 

Com objetivo de  aplicar técnicas e conceitos estudado nas pesquisas , viabilizando os 

na empresa para haja um desempenho do controle interno, algumas destas dispõem do órgão, 

controladoria que é uma ferramenta de gestão que auxilia, informa, os gestores de uma 

organização a chegarem a possíveis tomadas de decisões, pois nela prevê, planeja e controla 

os fatos contábeis e administrativos que ocorrem em determinado período de tempo. 

Diante da presente pesquisa reflete a seguinte problemática: Qual o grau de 

conhecimento e utilização da controladoria nas micro e pequenas empresas do setor hoteleiro, 

para tomada de decisões, por parte dos empresários ou administradores das mesmas? 



 2 

 

Através dos objetivos específicos: conceituar o que é controladoria, estudar 

bibliografias existentes sobre a controladoria; evidenciar a importância dessa ferramenta 

gerencial e estratégica para tomada de decisão; demonstrar as vantagens da utilização da 

controladoria no setor hoteleiro. 

A pesquisa tem como objetivo geral, demonstrar os principais benefícios que o órgão 

controladoria possa trazer para empresas do setor hoteleiro e utilizar - se da mesma como 

ferramenta estratégica de controle para tomadas decisões com base nos relatórios gerados no 

fatos e mutações ocorridas no patrimônio.  

Desta maneira a realização do trabalho justifica se  pelo fato do crescimento do 

mercado hoteleiro, tornou-se necessário exercer maior controle sobre o patrimônio, e 

gerenciamento de custos e despesas. 

A metodologia utilizada para efetuação desse estudo caracteriza-se como pesquisa 

bibliográfica, descritiva, qualitativa e estudo de caso, onde a coleta de dados foi através de um 

questionário aplicado ao Administrador e Diretor da empresa. 

Nesse sentido, a pesquisa foi baseada em bibliografias já existentes em livros, revistas, 

artigos, jornais e internet. Esses métodos também facilitam o estudo dentro do que está sendo 

proposto, além de oferecer outras formas simples de conhecimento.. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Origens da Hotelaria e seu crescimento 

 

Segundo Caon (2008) os primórdios do desenvolvimento no setor hoteleiro no Brasil 

ocorreram na década de 1930, tendo como impulso para seu crescimento a criação de grandes 

cassinos nos moldes dos existentes no exterior, principalmente nos EUA, gerando a 

implantação de hotéis de grande porte, nas principais capitais. 

A partir desta data o setor só veio evoluindo devido diversos fatores como a proibição 

dos jogos de azar e para se manter os cassinos começaram a estruturar com área de lazer, 

turismos e convenções desta forma o forte desenvolvimento da infraestrutura dos transportes 

aéreo e rodoviário na década de 70 auxiliou a evolução do setor hoteleiro, (BOEGER, 2006). 

Desta forma, Lunkes (2004) afirma que o setor hoteleiro veio crescendo no Brasil e 

trazendo uma expectativa promissora para o futuro: Com o aumento da concorrência, as 

empresas têm investido em reformas e modernização das instalações, ampliação dos serviços 

e mudanças como estratégia de atuação. 
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Os dois autores afirmam que devido à evolução do setor e a competitividade, às 

mesmas investiram em estruturas físicas e estratégicas como forma de se destacarem no ramo 

e a maneira que adotaram de sobressaírem é a implantação de um controle de suas atividades 

que é administrada pela controladoria. 

 

2.2 Controladoria: conceito, missão e objetivo 

 

Segundo Padoveze (2016) a controladoria é órgão responsável por garantir o 

planejamento das atividades empresariais, visando um bom desempenho onde as empresas 

possam atingir seus objetivos econômicos e todos os resultados planejados, sendo o principal 

ponto central de atuação da mesma. 

Gonçalves e Riccio (2009) ressaltam que a controladoria integra um modelo de gestão 

responsável pelo gerenciamento da gestão econômica, voltada para melhor atender as 

necessidades, informações e estratégias de uma organização.  

Entende-se a partir dos autores acima, que a controladoria é área da contabilidade 

importante pela geração e execução de informações organizacionais que são relevantes para 

os gestores tomarem decisões e dar continuidade nas atividades da empresa. 

Desta forma Catelli (2010) afirma que a controladoria é composta por subsistemas que 

integram no sentido do cumprimento de sua missão, portanto, entende-se que o autor afirma 

que a controladoria é formada por uma estrutura interligada entre si com proposito de atender 

os interesses gerenciais. 

Figura 1. Estrutura da Controladoria 

 
Fonte: PADOVEZE (2016, p. 35) 
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A partir da imagem se considera que a controladoria é composta de subdivisões, no 

qual são executadas por etapas, como a primeira etapa planejamento e controle, que em 

seguida gera escrituração e logo depois o controle interno da organização, gerando o SIG 

(sistema de informação gerencial) sendo a informação que os gestores necessitam para suas 

tomadas de decisões. 

Figueiredo e Caggiano (2004) revelam que “a missão da controladoria é zelar pela 

continuidade da empresa, assegurando a otimização do resultado global”, garantindo 

informações relevantes e seguras para um processo decisório da gestão. A controladoria 

assume missões e funções como princípios básicos que regem para controle da estrutura 

organizacional da empresa assim trabalhando para zelar pela continuidade da organização. 

Desta forma Caon (2008) afirma que para controladoria, executar sua gestão deve 

aplicar seus objetivos e funções, como subsidiar o processo administrativo, elaboração de 

avaliação de desempenho, apoiar a avaliação de resultados, gerenciamento dos sistemas de 

informações, atendendo assim aos agentes do mercado. 

Diferindo de empresa para empresa, Crepaldi, (2008, p. 27) ressalta que a 

controladoria atua de duas maneiras, conforme cada estrutura operacional, sendo a primeira 

como função de um "contador geral", se responsabilizando por todo conteúdo originado das 

informações dos diversos setores por onde opera, a segunda e mais correta, seria a forma de 

atuação de um "controller”, ligada diretamente a alta administração. 

 

2.3 Controller: conceitos e funções 

 

O controller possui a importância de exercer suas atividades atuando junto aos demais 

gestores, Padoveze (2016) define controller como o profissional contábil que exerce um papel 

influenciador no conhecimento da empresa, no conhecimento cientifico, e associados à 

administração econômica, visando o futuro de uma organização.  

Schmidt e Santos (2009) ressaltam que o entendimento em que o controller possui de 

conhecer o mercado que a empresa compete, onde coleta informações que os possibilitam 

uma visão direta ou indiretamente do que pode gerar impacto em todo processo de decisão da 

alta administração. 

Compreende-se que o controller, é responsável pelo diálogo entre as várias áreas de 

uma determinada organização, sendo o próprio encarregado pela execução de serviços, em 
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busca de recursos para empresa de maneira mais viável possível, facilitando possíveis 

tomadas de decisão. 

Roehl-Anderson e Bragg apud Calijuri e Santos (2005) explicam que o controller tem 

muitas habilidades, mas deve ter, principalmente, aquelas relacionadas com a exatidão das 

demonstrações contábeis e do processo de transação, pois essas duas áreas permanecem como 

o coração da função contábil, sendo: análise da informação; habilidade de comunicação; 

conhecimento da companhia e da indústria; habilidade gerencial; senso de urgência e custo 

efetivo do serviço; conhecimento técnico. 

Conforme os entendimentos dos autores, controller exerce as funções de planejamento, 

controle, reporte, contábil, incluindo também, relatórios internos, avaliação e consultoria, 

relatórios externos, proteção dos ativos, avaliação econômica, coletando informações 

necessárias de cada setor organizacional, que o permite prever possíveis problemas e assim 

auxiliar os gestores nas tomadas de decisões. 

Com o trabalho em equipe, cada vez mais as empresas abrem mão de pensamentos de 

divisões entre setores, fazendo com que o entrelaçamento entre os departamentos se torne 

mais útil e eficiente para a vida empresarial, Oliveira, Perez, Silva, (2015) menciona a 

necessidade de o controller possuir novas habilidades para atuar em função dos desafios 

exercido pela posição, com práticas internacionais de negócios, controles orçamentários, 

planejamentos estratégicos. 

 

2.4 Planejamento e Controle: conceitos e tipos 

 

Segundo Figueiredo e Caggiano, (2017) planejamento é atividade essencial de todas as 

funções gerenciais, e também habilidade com que esta função está sendo exercida, ela 

determina o sucesso de todas as operações. Planejamento pode ser definido como o processo 

de reflexão que precede a ação e é dirigido para a tomada de decisão agora com vistas no 

futuro. 

 Morante, Jorge, (2008) expressa que planejar não é apenas trabalhar com modelos 

matemáticos e financeiros, mas sim reconhecer que os colaboradores possuem fundamental 

importância no processo e que planejar não é uma atitude absolutamente previsível, resultante 

da aplicação de algumas fórmulas e modelos matemáticos.  

Percebe-se que os autores refletem que a controladoria depende alguns parâmetros de 

planejamento que devem ser seguidos e obedecidos para a normalidade do processo como 
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envolvimento administrativo, adequação organizacionais (organizar e planejar a cultura da 

organização), pratica contábil e expectativas realistas.  

De acordo com Figueiredo e Caggiano (2017), o Planejamento é formado de três 

etapas, conforme apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Processo de gestão -  Planejamento 

Planejamento Etapas 

  

 

 

Planejamento Estratégico 

Diz respeito a um período de três a dez 

anos; normalmente é chamado de 

planejamento de longo prazo. 

 

 

 

 

 

Planejamento Programa 

Atividade que segue o planejamento de 

longo prazo e envolve o desenvolvimento 

de planos para os dispêndios de capital 

necessários para os objetivos de longo 

prazo. 

 

 

 

 

Planejamento Orçamentário 

Aquele que converte o plano de longo 

prazo da firma às necessidades do futuro 

imediato. É usualmente descrito como 

orçamento e é desenvolvido numa base 

anual. 

 

Fonte: Figueiredo e Caggiano (2017, p. 28) 

 

 Conforme o autor relatou as etapas de planejamento, entende que a implantação de 

uma controladoria em uma organização, se inicia com o conceito de planejar e depois 

implantar um planejamento estratégico devido o tempo do mesmo através do planejamento 

ocorre o controle.  

Para Figueiredo e Caggiano (2017), o termo controle é usado para descrever funções 

importantes, como controle de produção, controle de qualidade e controle orçamentário. Estas 

funções, entretanto, representam tipos bem diferentes de atividades; controle de produção é a 

necessidade de regular este processo; controle de qualidade implica a rejeição de itens fora do 

padrão normal; e controle orçamentário preocupa-se em manter os dispêndios da firma em 

conformidade com o plano orçamentário.  

De acordo Bermudo e Vertmatti (2015), apud o Coso (1992) afirmam que um 

elemento vital na implantação de boas práticas de Governança Corporativa é a inserção de 

Controles Internos robustos, que consistem em um conjunto de políticas e procedimentos que 

são desenvolvidos e operacionalizados, seja pela Diretoria da Organização, pelo Conselho de 
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Administração, ou por outros colaboradores da empresa, para impulsionar o sucesso 

organizacional em três categorias: 

• eficácia e eficiência das operações; 

• confiabilidade dos relatórios e informações prestadas pela empresa;  

• cumprimento das leis e regulamentos vigentes.  

Desta forma entende-se que Bermudo e Vermatti afirmam através de dados do Coso 

(1992) para que haja uma governança da empresa, necessita-se de controles internos precisos, 

que vão gerar efeito nas atividades, assim desencadeando informações precisas e verídicas 

para os gestores e logo após gerando tomadas decisões embasadas em métodos de pesquisa. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para compreender os assuntos abordados, o pesquisador cria a necessidade de um 

conhecimento, e para este saber, o mesmo vai precisar de informações já escritas em livros, 

jornais, revistas, ou seja, estudo de fatos atuais, que contribuem para o entendimento dos 

leitores, entende-se que este método de pesquisa é um estudo bibliográfico. 

Gil (2010) conceitua pesquisa bibliográfica da seguinte forma: A pesquisa 

bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. 

 

“Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como 
livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Todavia, 

em virtude da disseminação de novos formatos de informação, estas pesquisas 

passaram a incluir outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem 

como o material disponibilizado pela Internet”. (Gil, 2010) 

 

Para que haja uma análise completa sobre o tema escolhido também foi escolhida a 

pesquisa descritiva que para Gil (2008) esse tipo de pesquisa tem como objetivo principal 

descrever a natureza dos fatos e das características estudadas.  

Vergara (2015) argumenta que a pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua 

natureza. Não tem o dever de explicar os fatos que são descritos, mesmo servindo de base 

para tal explicação.  

Quanto ao método de abordagem será qualitativa, Stake e Robert (2015) significa que 

seu raciocínio se baseia principalmente na percepção e na compreensão humana. A 

abordagem qualitativa apresenta a coleta de informações através de inúmeros fatores e 

situações que a empresa vive, dessa forma, Klein (2015) afirma que a pesquisa qualitativa se 
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trata de um grande volume de dados que são colhidos através de documentos, entrevistas, 

relatos e observações. Normalmente são encontrados no formato de textos, sons e imagens, e 

devem ser organizados de uma forma que estabeleça informações confiáveis.  

Os dois autores acima relatam que abordagem qualitativa são a visão e compreensão 

para diagnosticar problemas, e fazer um levantamento de dados através de documentos, 

internet, livros e observações. 

 Por fim foi utilizado o método estudo de caso que é onde se escolhe um objeto a ser 

pesquisado e esse objeto pode ser uma pessoa, uma instituição, uma empresa ou até um 

determinado grupo de pessoas. Gil e Carlos (2009) afirmam que o estudo de caso se trata de 

um do modelo proposto para produção de conhecimento num campo específico, assim como 

também o são o experimento e o levantamento.  

Martins e Andrade (2008, p.68) afirmam que um Estudo de Caso, e a reflexão das 

explicações teóricas formuladas a partir de algum conhecimento do estudo de um objeto e 

reflexões do pesquisador.  

Entende-se que o estudo de caso amplia o campo de informações gerando uma 

diversidade de dados para o estudo dentro do que está sendo abordado, desta forma, ele 

oferece outros procedimentos simples. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Posteriormente ao realizar a pesquisa bibliográfica para uma melhor compreensão 

sobre o tema, importancia da controladoria como ferramenta de gestão no setor hoteleiro foi 

aplicado um questionário em 2 pousadas,sendo que  um com 48 apartamentos e uma 56 

apartamentos,todas localizadas na cidade de Tiradentes Minas Gerais,sendo que um das 

pousadas citadas acima possuem  mais de 20 anos de atuação no mercado no ramo hoteleiro e 

a outra possue apenas 5 anos de atuação, o intuito  de relacionar o estudo com as situações 

presenciadas  nas empresas. 

Foi aplicado um questionário,formado por onze perguntas abertas que foram 

respondidas pelos gerentes das pousadas,dentro das 11 perguntas foi questrionado para cada 

gerente sobre o que achavam controladoria como ferramenta estrategica de gestão para o 

diferenciar no ramo. Obtivemos as seguintes respostas, o primeiro gerente a responder,faz 

parte da empresa há treze anos, onde desse tempo, cinco anos atua como gerente , mesmo 

respondeu que com a controladoria ele e  os demais gestores conseguem identificar e planejar  

quais quer fatos sazonais ocorrem no mercado hoteleiro e ate mesmo os fatos que ocorrem 
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dentro do operacional da empresa , Morante e Jorge ( 2008 ,VII) define que controladoria faz 

o “atendimento das necessidades de planejamento e controle dos negócios” 

Ja o segundo gerente que possue apenas dois anos na outra empresa ,afirma que a 

pousada não utiliza da controladoria pelo fato de não ter relevancias para gestão, e que apenas 

acompanham o mercado com valores das demais concorrentes.  

A primeira pergunta realizada foi sobre o registro de entradas e saídas de mercadorias 

e bens, bem como o funcionamento deste registro, onde foi respondido pelo primeiro gerente 

que o referido registro é realizado de forma informatizada, mediante um sistema ERP: APP 

Hotel.Já o segundo falou que os registros são apenas manuais feitos em planilhas para 

confronto com os valores contidos no caixa da empresa. 

No segundo e terceiro ponto do questionário, foi perguntado se a empresa conhece a 

controladoria e se esse meio é utilizado por ela. Segundo  o  1 º gerente, afirma que  existe 

sim esse conhecimento sobre a ferramenta,  é o mesmo afirmou que utiliza da mesma e quem 

executa a função é um profissional formado com conhecimentos de controladoria,assim 

atendendo os com suas necessidades para sua tomada de decisão já o 2º gerente respondeu 

que não utiliza da controladoria e que a uma reijeição por meios  dos sócios. 

Já a quarta questão foi sobre acreditar na importância do controle financeiro e 

patrimonial e, para os entrevistado, esse controle financeiro e patrimonial nas empresas é 

extremamente importante, pois auxilia na administração e consequentemente na tomada de 

decisão. 

Na quinta pergunta, foi questionado se para ter um controle financeiro e patrimonial, é 

necessário softwares sofisticados. Diante disso, os gerente  informaram que é necessário, mas 

outras ferramentas como o Excel, podem atender otimamente se bem utilizados. 

Ainda sobre o controle financeiro e patrimonial, na sexta questão foi perguntado se há 

furos ou faltas no patrimonio nas empresas.Na empresa do 1º gerente,ele informou que há 

furos porém quantidade não faz relevencias no montante de operações executas ou seja os 

erros são minimos. O segundo gerente afirmou que sim, devido a várias pessoas terem acesso 

aos estoques, e também a empresa não possuir um controle interno eficaz. 

No sétimo ponto, foi questionado acerca de qual ferramenta é utilizada para a tomada 

de decisão pela empresa. O  1º gerente explicou que as tomadas decisões são baseadas em 

relátorios gerados e analisados pela controladoria e o segundo gerente explicou  que a 

autonomia é apenas dos sócios, com isso as decisões são tomadas por eles, com uso de  

ferramenta que é  a experiência e conhecimento do ramo. 
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É notório a confusão patrimonial em várias empresas mediante despesas de pessoa 

jurídica com as de pessoas física, dessa forma, foi perguntado na oitava questão se isso 

acontece na empresa. Os gerentes afirmou que não, mesmo que por se tratar de uma empresa 

familiar, ficam o patrimônio da empresa e do sócio separados. 

 Dessa forma as perguntas nove e dez foram referentes ao controle  financeiro e 

patrimonial são  realizados na empresa, e como eram os controles oferecidos anteriormente 

aos socios para tomada de decisão. Obteve-se como resposta que era apenas efetuado o 

controle financeiro atravês  dos balancetes financeiros, o segundo  entrevistado avaliou que a 

ausência de um controle patrimonial reduz muito ativo da empresa como estoque, imobilizado 

assim reduzindo bastante a lucrativdade da empresa.  

Na décima primeira questão, quando perguntado sobre o interesse da implantação da 

controladoria patrimonial, o segundo gerente gerente informou, que do seu ponto de vista, 

seria uma ótima forma de ampliar o crescimento da empresa e possuir um planejamento 

eficaz, e mas   por parte dos sócios poderia não  ser aceito,pois o mesmo toma suas decisoes 

com base na sua experiência do ramo. 

Conclui se que uma das empresas pois um controle interno eficaz no qual faz vários 

teste para manter o controle da organização e com base  dos dados obtidos podem prever e 

planejar  e realizar seus custos,despesas,receitas e lucros previstos. 

Já a segunda empresa trabalha em base do seu mercado e decisões tomadas com 

experiência de vida do proprietário assim a mesma não possui um controle apurado e sem ter 

projeções assim podem não obter resultados com espera realizar.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do estudo realizado, foi possível verificar a importância da controladoria no 

setor hoteleiro, suas vantagens e objetivos para com a empresa, destacando por meio de vários 

autores sua finalidade. Desta forma, esse trabalho descreveu as principais terminologias 

utilizadas para a melhor compreensão do tema, e também alguns métodos dessa ferramenta 

que visa o controle e planejamento financeiro e patrimonial para obtenção de dados confiáveis 

que auxiliem na tomada de decisão.  

Observando os estudos realizados para o progresso dessa pesquisa, foi viável 

compreender a relevância da ferramenta controladoria, pois isso proporciona à empresa um 

amplo crescimento financeiro e organização de seus recursos. 
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Objetivou-se também esclarecer o que é controladoria quais são os tipos e como é a 

sua elaboração, bem como apresentar suas vantagens e a sua importância nas empresas do 

setor hoteleiro. 

Para obtenção de informações corretas e claras, que possam auxiliar na tomada de 

decisão da organização, torna-se necessário a utilização dessa ferramenta que se encaixa na 

estrutura de qualquer empresa. Nesse trabalho foi demonstrado que a ferramenta 

controladoria, facilita o controle de recursos financeiros e patrimoniais, garantindo o controle 

da empresa, reduzindo assim a possibilidade de ocorrer erros, controlando os recursos 

operacionais da empresa e assim aumentando seu lucro, devido sua minimização em perdas e 

prejuízos.  

Desta forma, chegou à consideração que o grau de conhecimento sobre a controladoria 

é mediano, pois mesmo reconhecendo que a controladoria auxilia a gerência da empresa 

ajudando na tomada de decisões, a empresa analisada não utiliza este demonstrativo. Com 

isso, deixam de usar a ferramenta fundamental que poderia evoluir e controlar suas finanças e 

patrimônio da empresa. 
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