
 

IMPLICAÇÕES DA CULTURA ORGANIZACIONAL EM PRÁTICAS DE 

CONTROLADORIA DE UMA EMPRESA FAMILIAR 

 

Lorena Suzane Lansa 

Bacharel em Ciências Contábeis – UNESPAR | Campo Mourão 

Fone (044) 9886-9642 | lorena_lansa@hotmail.com 

 

Juliana Priscila Da Luz De Souza 

Bacharel em Ciências Contábeis – UNESPAR | Campo Mourão 

Fone (044) 8845-1085 | julpriscila@hotmail.com 

 

Cristina Hillen 

Mestre em Administração – UEM 

Professora do Curso de Ciências Contábeis da UNESPAR – Campo Mourão 

Rua Norberto Marcondes, 733 - Campo Mourão - Paraná - CEP 87.303-100  

Fone (44) 9914-0398 | cristina.hillen@gmail.com 

 

Marcelo Marchine Ferreira 

Doutorando em Educação – UFSCAR 

Professor do Curso de Ciências Contábeis da UNESPAR – Campo Mourão 

Rua Norberto Marcondes, 733 - Campo Mourão - Paraná - CEP 87.303-100  

Fone (44) 9937-2610 | mmarchine@gmail.com 

 

 

RESUMO 

A controladoria e as práticas de controladoria são decorrentes da cultura organizacional, que 

por sua vez reflete-se no modelo organizacional, ou seja, no modelo de gestão, decisão e 

informação. Nesse sentido a pesquisa teve como objetivo verificar como a cultura 

organizacional de  uma empresa familiar influencia na formalização da controladoria 

enquanto unidade da estrutura formal. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso 

único, justificando-se por permitir o conhecimento do modelo organizacional decorrente da 

cultura de uma empresa familiar e seus reflexos na estrutura da controladoria. Os dados foram 

coletados por meio de questionários estruturados aplicados a uma amostra de funcionário, 

gerentes e proprietários da empresa objeto de estudo, que depois de  tabulados, foram tratados 

estatísticamente através do software Excel. Também foram realizadas entrevistas em 

profundidade com proprietários e gerentes, que foram transcritas e categorizadas para 

realização da análise. Os dados obtidos foram analisados considerando também as 

observações realizadas no ambiente interno da empresa. Os resultados evidenciaram que o 

conservadorismo e a insegurança com relação a abertura para que profissionais atuem em 

áreas estratégicas da gestão da empresa, impedem a formalização da controladoria enquanto 

departamento. Nesse sentido ficou evidente que os próprios sócios preferem deliberar e 

decidir sobre questões de controles e práticas de controladoria para tratar de geração de 

informações e decisões estratégicas a colocar terceiros exercendo essa função. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura organizacional define o modelo de normas e atitudes comuns de indivíduos e 

grupos dentro de uma organização, e no caso de empresas familiares, geralmente pequenas e 

médias empresas, a cultura organizacional espelha a cultura do país ou da região onde se 

estabelecem, além daquela dos que a administram. As crenças e valores de toda a organização 

são decorrentes das crenças e valores dos proprietários, pois estas últimas se convertem em 

diretrizes-mestras que norteiam os demais subsistemas do sistema empresa (MOSIMANN E 

FISCH, 1999). 

O modelo organizacional como um todo (modelo de gestão, modelo de decisão, 

modelo de informação), objeto de estudo da controladoria, é influenciado pela cultura da 

organização (SOUZA; BORINELLI, 2009) que, portanto, é decorrente das crenças e valores 

dos proprietários. Nesse sentido, o presente estudo foi conduzido em uma empresa cujo 

controle é familiar do ramo de produtos alimentícios e cujo objetivo centrou-se em 

compreender como a cultura organizacional influencia na formalização da controladoria 

enquanto unidade da estrutura organizacional formal. Adicionalmente estabeleceu-se 

objetivos específicos visando identificar a estrutura formal da empresa e os aspectos da 

cultura organizacional presentes nela, bem como o nível de conhecimento dos gestores sobre 

práticas de controladoria e como são desenvolvidas dentro da organização.  

Com relação a relevância da pesquisa, justifica-se pela importância de conhecer mais 

sobre a relação das práticas gerenciais em empresas familiares. Lethbridge (1997) afirma que, 

ainda que tenham destacada importância nos cenários econômicos mundiais, estima-se que a 

média histórica mundial de empresas familiares que sobreviveram até a terceira geração 

atinja, no máximo, 10%, pois além dos desafios enfrentados por qualquer tipo de empresa, as 

que são familiares enfrentam também as dificuldades trazidas pela relação entre a família, os 

negócios e sua gestão. Nesse sentido Ussman (2004) destaca que a empresa familiar resulta da 

inter-relação entre dois sistemas distintos, a família e a empresa, cada um com objetivos e 

regras próprias para cada sistema, suscitando ocorrência de problemas, conflitos e confusão. 

Neste contexto conhecer a cultura específica da organização objeto do estudo e como é 

gerenciada considerando a não existência de uma estrutura formal de controladoria, despertou 

interesse em desenvolver essa pesquisa considerando as particularidades de uma empresa 

familiar que está  há 38 anos atuando no mercado e sendo gerida pela mesma família. 

 

2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

O termo cultura teve surgimento entre o final do século XIX e início do século XX, 

sendo utilizado para designar as qualidades de um grupo específico que passem de geração 

para geração (KOTTER & HESKETT, 1994). 

Para Schein (1984, p. 12), a cultura organizacional pode ser entendida como: 

 
[...] o modelo dos pressupostos básicos, que determinado grupo tem 

inventado, descoberto ou desenvolvido no processo de aprendizagem para 

lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna. Uma vez 

que os pressupostos tenham funcionado bem o suficiente para serem 

considerados válidos, são ensinados aos demais membros como a maneira 

correta para se perceber, se pensar, e sentir-se em relação àqueles problemas. 

 

A cultura organizacional, expressa por valores centrais, é o que mantém membros 

unidos compartilhando das mesmas crenças e valores, e segundo Wagner III & Hollenbeck 

(1999), deixando-se influenciar sobre o que pensam; sobre seu trabalho e si mesmo. Desta 

forma, ao selecionar funcionários com valores essencialmente compatíveis com os da 



 

organização, esta última garante que sua cultura permaneça viva e atuante. Outro ponto 

relevante é a administração da instituição pois está estabelece as normas que são repassadas a 

toda a organização. Não menos importante, a socialização tem grande impacto na preservação 

da cultura, já que se trata de um processo de divulgação e adaptação às crenças e valores. 

Para Torquato (2001, p. 3), a cultura organizacional é definida como: 

 
[...] uma somatória dos imputs técnico, administrativos, políticos, 

estratégicos, táticos, misturados às cargas psicossociais, que justapõem 

fatores humanos individuais, relacionamento grupais, interpessoais e 

informais. Cada cultura é diferente de outra, mesmo que, eventualmente, se 

possa isolar componentes iguais a todas. 

 

Para Robbins (1999, p. 378), “a cultura serve como sinalizador de sentido e 

mecanismo de controle que orienta e dá forma às atitudes e comportamentos dos 

funcionários”. Ao ser caracterizada, a cultura traduz o grau de compromisso de todos os 

membros da organização, buscando a máxima eficiência das atividades. Considerando seu 

importante papel na maneira como são moldados os comportamentos, Wagner III & 

Hollenbeck (1999), destacam quatro funções básicas desempenhadas pela cultura: fornece aos 

membros uma identidade organizacional, onde os mesmos, compartilhando crenças e valores 

em comum, promovem o sentido de união; facilita o compromisso coletivo, firmando um 

sólido compromisso com funcionários que aceitam a cultura da organização como a sua 

própria cultura; promove a estabilidade organizacional, pois encoraja a integração entre os 

funcionários; e por fim, molda o comportamento dos seus trabalhadores, auxiliando-os a dar 

sentido ao seus ambientes, servindo de fonte de significados para explicar o porquê e como as 

coisas acontecem. 

De acordo com Freitas (1991) os elementos que contemplam a cultura organizacional, 

classificam-se em: Valores, Crenças e Pressupostos; Ritos, Rituais e Cerimônias; Estórias e 

Mitos; Tabus; Heróis; Normas e por fim, Comunicação.  

Os valores são responsáveis por definirem tudo o que é importante para que a 

organização alcance o sucesso, representa uma fonte de força para a organização (FREITAS, 

1991). Com relação as crenças, de acordo com Crozatti (1998, p. 09), estas são tidas “como 

verdades concebidas ou aceitas a partir da observação de fatos e pela convivência em um 

grupo de pessoas”. Os pressupostos formam-se na organização, a respeito do que é um 

produto bem-sucedido, do que são os consumidores e o mercado, qual a melhor forma de 

organização e as mais importantes funções, como as pessoas devem ser motivados e 

administradas, etc. (FREITAS, 1991). 

Os ritos, considerados importantes na formação da cultura, são executados 

necessariamente para êxito das atividades classificadas como: produção, compras, vendas, etc. 

Não menos importante, as cerimônias, são os encontros formais e informais dos funcionários. 

São consideradas cerimônias todas as reuniões e assembleias formais em que são discutidos 

planos, orçamentos, programações, e também as informais, como confraternizações, festas, 

comemorações de aniversário, etc. Esses encontros são importantes para fortalecer a cultura 

da organização, pois através deles que os valores são colocados em público, renovados e 

reafirmados por todos os membros da organização (CROZATTI, 1998).  

No que diz respeito aos mitos, estes, tem a função de incentivar os funcionários 

enfrentarem os problemas. “Os mitos se referem a estórias consistentes com os valores da 

organização, porém não sustentadas pelos fatos”. (FREITAS, 1991, p. 26). As estórias, no 

entanto, “[...] são simbólicas e flexíveis, podendo ser reinterpretadas e mudadas de acordo 

com a situação em que devem ser aplicadas”. (FREITAS, 1991, p. 27). Os tabus, por sua vez, 

dizem respeito aos comportamentos proibidos e orientam sobre o modo como as coisas não 

devem ser feitas (FREITAS, 1991). 



 

Com relação aos heróis, estes são vistos como os personagens que representam a força 

e os valores da organização (FREITAS, 1991). Na concepção de Deal & Kennedy (1982) os 

heróis personalizam os valores e sentetizam a força da organização. Quanto às Normas, de 

acordo com Freitas (1991), escritas ou não, são regras que orientam os comportamentos 

aceitos, e com relação à escolha das mesmas, “[...] é precedida pelas crenças ou pressupostos, 

avaliação de valores mais compatíveis com a organização, a definição do que é tabu, e são 

veiculadas através dos sistemas formais de comunicações, bem como através dos heróis, ritos, 

rituais, estórias, mitos, etc.” (FREITAS, 1991, p. 33). 

Por fim, tem-se o processo de comunicação, que segundo Freitas (1991), é utilizado 

para a manutenção da cultura, sendo composto por redes de relações e papéis formais e 

informais. A interação entre as pessoas ocorre através da troca de informações, podendo ser 

verbais e não-verbais, ou seja, via comunicação. 

Freitas (1991, p. 47) afirma que “a identificação da cultura associa-se diretamente ao 

que o pesquisador considera como cultura, daí a variedade de métodos, recomendações e 

passos, que abordam aspectos diferentes”.  

Portanto, a presente pesquisa terá como base o trabalho de Deal & Kennedy (1982, 

apud FREITAS, 1991, p. 48-49), que sugere a realização de dois tipos de análises. A primeira 

diz respeito aos aspectos que podem ser vistos de fora, consistindo em: 

 
• Estudar o ambiente Físico, [...] comunica o orgulho que a organização tem 

de si própria [...]; 

• Ler o que a Companhia Fala de sua Própria Cultura: os relatórios, 

entrevistas e reportagens fornecem bons indícios a respeito de como a 

organização se vê. Outros indicadores são as repetições sobre seus valores e 

crenças, frases em particular, consistência nas diversas opiniões de seus 

membros, etc.; 

• Testar como a Companhia Cumprimenta os Estranhos à Organização: 

formal ou informalmente, relaxado ou ocupado, elegante ou não descritível. 

A conversa com recepcionistas é uma boa oportunidade de se testar/conhecer 

respostas ensaiadas, a partir das quais se pode ter diversas indicações sobre o 

estilo cultural dominante; 

• Entrevistar as Pessoas da companhia sobre a história, como foi seu começo, 

por que a companhia é bem-sucedida, como explicar o seu crescimento, que 

tipo de pessoas trabalham nela, quem realmente vai avante, que tipo de lugar 

é aquele para se trabalhar, como é um dia médio de trabalho, como as coisas 

são feitas, etc.; 

• Observar como as Pessoas Usam o seu Tempo, e comparar o que elas 

dizem com o que elas fazem. 

 

O segundo aspecto é relacionado aos aspectos internos, tais como: 

 
• Entender o Sistema de Progressão de Carreiras: o que faz um empregado 

ser promovido, como o sistema de recompensas avalia qualificações, 

performances, tempo de serviço, lealdade; 

• Quanto Tempo as Pessoas Ficam em Determinado Cargo, particularmente 

na administração média; 

• Atentar para o Conteúdo dos Discursos e Memorandos; 

• Particular atenção deve ser dada às Anedotas e Estórias que circulam 

através da rede cultural (DEAL & KENNEDY 1982, APUD FREITAS, 

1991, P. 48-49). 

 



 

Após a análise desses dois aspectos, internos e externos, é possível identificar a cultura 

da organização, bem como, o que sustenta seu modelo organizacional, que vem a ser o objeto 

de estudo da Controladoria. 

 

3 PRÁTICAS DE CONTROLADORIA 

 

A controladoria transformou-se em uma unidade criadora de valor na empresa em 

função de informações geradas para subsidio do processo de gestão organizacional. É algo 

novo no Brasil que está em fase de consolidação devido às várias áreas que congrega e da 

consequente falta de padronização na literatura e no contexto empresarial (OLIVEIRA; 

PEREZ JR.; SILVA, 2013; SOUZA; BORINELLI, 2009).  

Segundo Beuren e Müller (2013) alguns autores compreendem a controladoria como 

um órgão administrativo e como área do conhecimento humano.  Como órgão administrativo 

a controladoria é responsável pelo gerenciamento das informações na organização, 

demandando sua institucionalização para dar suporte às necessidades da organização, 

requerendo que as práticas da controladoria sejam contínuas, utilizando as informações 

contábeis no processo de gestão, assegurando o controle e os resultados da organização 

(BEUREN; MÜLLER, 2013). 

Como área de conhecimento humano, Almeida; Parisi; Pereira (2001, p. 344) 

destacam: 

 
A controladoria enquanto ramo do conhecimento, [...] é responsável pelo 

estabelecimento das bases teóricas e conceituais necessárias para a 

modelagem, construção e manutenção de sistemas de Informações e Modelo 

de Gestão Econômica, que supram adequadamente as necessidades 

informativas dos Gestores e os induzam durante o processo de gestão, 

quando requerido, a tomarem decisões ótimas. 

 

Na visão de Borinelli (2006, p. 105), a controladoria “é um conjunto organizado de 

conhecimentos que se constituem em bases teóricas e conceituais de ordens operacional, 

econômica, financeira e patrimonial, relativas ao controle de processos de gestão 

organizacional”.  

Em relação ao objeto de estudo da Controladoria, Borinelli (2006) afirma ser as 

organizações pois estuda o modelo organizacional constituído pelo modelo de decisão, 

modelo de gestão e modelo de informação. O modelo de gestão conforme Souza e Borinelli 

(2009, p. 12) “compreende o conjunto de crenças, valores e princípios dos proprietários de 

uma empresa ou dos gestores de uma entidade, conjunto este que norteia a forma como será 

gerida a organização”.  

Em relação a execução das atividades, a controladoria utiliza-se de dois instrumentos 

bases: o processo de gestão e o sistema de informação. O processo de gestão, de acordo com 

Almeida; Parisi; Pereira (2001) é composto por três etapas: planejamento estratégico, 

operacional e programação; execução e controle. Os Sistemas de Informações, por sua vez, 

são compostos de quatro subsistemas, classificados em: simulações; orçamentos; padrões e 

realizado (ALMEIDA; PARISI; PEREIRA, 2001). 

Para Beuren (2002, p. 36) as organizações estabelecem e “divulgam a missão, a visão 

e a filosofia da empresa, criam códigos de conduta dos administradores, códigos de ética para 

os empregados, entre outros documentos formais que procuram explicitar as crenças e valores 

dos proprietários e das pessoas que dirigem a empresa”. Deste modo, para Müller e Beuren 

(2010, p. 110) “se estabelecem as práticas de controladoria, iniciando-se com a missão, os 

objetivos, as funções, e finalizando-se com a definição dos instrumentos a serem utilizados 

pela controladoria”. 



 

Práticas de controladoria pode ser caracterizada pela forma como as organizações 

estruturam sua área de controladoria envolvendo sua localização no organograma, missão, 

subdivisões, atividades, funções, se é órgão de linha ou staff (BORINELLI, ROCHA, 2007).  

Porém, de acordo com Souza; Borinelli (2009, p. 43) cabe destacar “[...] que essas atividades 

de Controladoria são ou não desempenhadas por uma unidade organizacional com esse nome, 

dependendo de como a empresa tem o seu modelo de gestão, a sua estrutura organizacional, 

entre outros fatores”. 

 

4 METODOLOGIA 

 

De abordagem qualitativa e característica exploratória, o estudo tem em uma empresa 

voltada para a industrialização e comercialização de produtos alimentícios, localizada na 

região centro-oeste do Estado do Paraná, seu objeto de investigação. No presente estudo fui 

utilizado como estratégia de pesquisa o estudo de caso o qual se monstra adequado para 

identificar como a cultura organizacional de uma empresa familiar influencia na formalização 

da controladoria enquanto unidade da estrutura organizacional formal. Segundo Yin (2005, p. 

20) “o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as características holísticas 

e significativas dos acontecimentos da vida real - tais como ciclos de vida individuais, 

processos organizacionais e administrativos, [...]”.  

Dentre os vários instrumentos utilizados na coleta de dados, a pesquisa dispôs da 

técnica de observação; questionário estruturado e entrevista semiestruturada, como métodos 

de obtenção de dados necessários à conclusão da pesquisa. 

Considerada uma técnica que obriga o pesquisador a ter contato mais direto com 

aspectos da realidade, (BONI; QUARESMA, 2005), a observação é entendida como aquela 

“[...] onde o pesquisador procura recolher e registrar os fatos da realidade sem a utilização de 

meios técnicos especiais, ou seja, sem planejamento ou controle”. (BONI; QUARESMA, 

2005, p. 71). Portanto, entre outros elementos da cultura, foram observados aqueles presentes 

no site da organização, em folhetos e no próprio ambiente organizacional, permitindo assim a 

identificação dos valores; crenças e pressupostos preservados pela empresa, bem como, a 

maneira como são expressos.  

No desenvolvimento da investigação foram aplicados questionários estruturados a uma 

amostra de nove sujeitos, sendo três sócios administrativos; quatro gerentes e dois 

encarregados responsáveis pelos departamentos contábil/fiscal e pessoal. A amostra foi 

selecionada considerando os profissionais que são responsáveis e realizam práticas de 

controladoria já que a organização não possui a controladoria formalmente constituída. Os 

questionários foram divididos em três partes, sendo a 1ª parte composta por perguntas 

estruturadas da caracterização da amostra, abrangendo a idade; cargo ocupado e a experiência 

profissional na empresa. A 2ª parte, por sua vez, compreendeu perguntas estruturadas 

relacionadas à cultura organizacional. Com relação ao conteúdo, o questionário foi dividido 

por tópicos, contemplando a estrutura formal da empresa, de modo a compreender como estão 

distribuídas as unidades organizacionais, bem como, aspectos da cultura organizacional 

relacionados aos gestores e aos funcionários. Por fim, a 3ª parte abrangeu perguntas 

estruturadas relacionadas a práticas de controladoria. A escala Likert serviu de base para a 

realização das perguntas, porém a avaliação solicitada aos respondentes contou com 3 (três) 

alternativas: sim; não; não sei responder, de modo a identificar quais as práticas de 

controladoria são realizadas pela empresa.  

Também foram realizadas 4 (quatro) entrevistas semiestruturadas, que contaram com 

participação de três proprietários e um gerente, que serviram para indicar o nível de 

conhecimento dos mesmos com relação a controladoria, suas funções e práticas, bem como a 

forma como são aplicadas na empresa e os critérios utilizados para defini-las. Além disso, 



 

também foram evidenciados os principais aspectos da cultura organizacional presentes na 

organização.  

Os resultados obtidos através dos questionários, foram tabelados via software Excel e 

depois aplicada técnica de estatística descritiva, já as entrevistas, foram gravadas e logo após 

transcritas, tendo sido necessário o estabelecimento de categorias para sua análise. Da mesma 

forma, as observações, foram realizadas tendo por base os aspectos do referencial teórico por 

meio de check-list e em seguida, registradas através do editor de texto Word. A análise dos 

dados das observações, entrevistas e dos questionários foram confrontadas, tendo em vista a 

análise conclusiva do estudo. 

 

5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 Caracterização do Objeto da Pesquisa 

 

A empresa objeto de estudo está inserida no ramo de indústria e comércio de 

alimentos. Localizada na região centro-oeste, é constituída por uma matriz e três filiais 

distribuídas em três diferentes cidades. Configura-se como sociedade limitada e foi 

constituída em 1966, quando o patriarca da família deu início à comercialização da farinha de 

mandioca, até então, o único produto comercializado, ainda produzido de maneira artesanal e 

rudimentar. Em 1971, com o falecimento de seu fundador, a família deu continuidade aos 

negócios, e a farinha deixou de ser a principal produção, dando espaço para comercialização 

de novos produtos alimentícios. Hoje a empresa oferece diferentes produtos, estando 

segmentados no mercado como farináceos, amidos, enlatados, doces e cereais. A 

comercialização de seus produtos abrange todo o território nacional e grande parte deles 

abrangem o mercado externo. 

A empresa tem como missão “produzir e vender produtos de excelentes qualidades, a 

preços e prazos competitivos”. E como valores: a qualidade dos produtos e serviços; 

pontualidade de entrega; ética comercial; profissionalismo; comprometimento e transparência; 

tecnologia atualizada; treinamentos; terceirização; atendimento ao produtor e aos motoristas; 

produtividade; lançamento de novos produtos; comunicação adequada e consciência 

ambiental. 

 

5.2 Caracterização dos Respondentes da Pesquisa 

 

Os respondentes precisam ser apresentados. E para apresentá-los, foram compiladas 

algumas de suas características julgadas relevantes para, primeiro, compor um panorama geral 

e, depois, dar início às discussões sobre o objetivo proposto para o estudo. 

 
Quadro 1: Perfil dos respondentes 

Respondente Sexo Idade Formação Função 
Tempo de 

empresa 

R1 Masculino 51 Ensino Médio Completo Diretor Financeiro 32 

R2 Masculino 31 
Bacharel em Farmácia e 

Administração 
Diretor 18 

R3 Masculino 51 
Bacharel em Direito | 

Advogado 
Advogado 25 

R4 Masculino 50 

Bacharel em Ciências 

Contábeis e 

Administração 

Gerente do Dep. de 

Vendas 
36 

R5 Masculino 46 Ensino Médio Completo Gerente de Produção 10 

R6 Masculino 43 
Bacharel em Direito | 

Advogado 
Gerente Financeiro 13 



 

R7 Masculino 43 
Bacharel em Ciências 

Econômicas 

Gerente 

Administrativo 
11 

R8 Masculino 62 Ensino Médio Completo 
Encarregado do Dep. 

Pessoal 
33 

R9 Feminino 29 
Bacharel em Ciências 

Contábeis 

Encarregado Dep. 

Contábil | Fiscal 
10 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Destaca-se que os respondentes identificados como R1, R2 e R3 são sócios da empresa 

objeto de estudo. R4 é o gerente do departamento de vendas, porém ele figura papel 

estratégico junto aos diretores e demais funcionários, bem como, no processo de gestão como 

um todo. 

 

5.3 Identificação da Cultura Organizacional 

 

Para identificação da cultura organizacional foi utilizado o trabalho de Deal & 

Kennedy (1982) que sugere a realização de análises relacionadas aos aspectos que podem ser 

vistos de fora e aos aspectos internos. 

 Primeiramente estão destacados os aspectos que podem ser vistos de fora, obtidos por 

observação realizada pelos pesquisadores. Dentre as observações realizadas no ambiente 

organizacional físico destaca-se a exibição dos produtos produzidos pela empresa e 

disponíveis para comercialização, das premiações recebidas pela empresa, de quadros com 

foto do fundador da empresa e de outros dois sócios falecidos, além de fotos das convenções 

de vendas realizadas, mensagens de motivação e lembrete dos aniversariantes do mês.  

No site da empresa são observados pontos que refletem o que a organização fala de 

sua própria cultura destacando a história da empresa, a logomarca e o símbolo, além de 

fornecer dicas de saúde, receitas que contenham pelo menos um dos seus produtos e jogos 

infantis. Em propagandas exibidas em rede nacional destaca-se além dos produtos, o símbolo 

da empresa.  

De forma geral os colaboradores conhecem a história da empresa e de seu fundador; 

de como a empresa nasceu e de como surgiu a marca e o símbolo, como também sua trajetória 

de crescimento.  

Com relação aos aspectos internos evidencia-se as observações realizadas pelos 

pesquisadores, bem como, análise dos questionários aplicados. Serão evidenciados os 

principais pontos em função do tamanho do questionário. Dentre os ritos, rituais e cerimônias 

presentes na empresa observou-se a reunião administrativa semanal com a presença dos 

proprietários e do gerente. Reunião anual com os vendedores tendo em vista a gestão das 

vendas por região seguida pela convenção anual onde se apresentam aspectos relacionados as 

vendas, destacando o desempenho dos vendedores, das regiões e da organização como um 

todo. Também é realizado anualmente um almoço e distribuição de brindes como forma de 

confraternização junto aos colaboradores e seus familiares. Outro ritual é a comemoração das 

datas de aniversário dos colaboradores.  

Como tabu destaca-se o fato de não ser permitido o uso de roupas curtas e decotadas. 

E considerando esse tabu observam-se algumas normas informais e dentre elas destaca-se a 

não exigência do uso de uniforme em troca do uso de roupas conservadoras. 

Como meios de comunicação, os colaboradores têm acesso a e-mails, telefone, bate-

papos – sendo este último monitorado. O acesso à internet é parcialmente liberado sendo a 

maior parte dos sites bloqueados.  

A empresa possui missão definida, entretanto, nem todos os respondentes a conhecem, 

e os que sabem da sua existência nem todos a compreendem.  



 

Os níveis hierárquicos e o poder de aprovação dos gestores estão claramente 

estabelecidos, e o poder de decisão está intimamente ligado ao percentual de participação no 

capital social de cada gestor, porém alguns funcionários não conhecem a estrutura hierárquica 

existente. A administração dos departamentos em geral se encontram sob responsabilidade 

dos proprietários e herdeiros que são membros da mesma família do fundador. 

Prioriza-se a contratação de funcionários que moram na região próxima à empresa, 

sendo os funcionários promovidos exclusivamente pelo desempenho em suas atividades. 

 

5.4 Identificação das Práticas de Controladoria 

 

Para identificação das práticas de controladoria o questionário foi estruturado 

considerando as funções e atividades de controladoria evidenciadas por Souza e Borinelli 

(2009) sendo aplicado a todos os respondentes. 

 
Quadro 2: Práticas de controladoria realizadas na empresa 

Práticas de Controladoria Atividades realizadas na empresa 

Funções Atividades Sim Não NR Total 

Contábil 

Desenvolver a contabilidade financeira 8 | 89% 0 | 0% 1 | 11% 9 | 100% 

Elaborar as demonstrações contábeis 7 | 78% 1 | 11% 1 | 11% 9 | 100% 

Proceder análise interpretativa das demonstrações 

contábeis 

6 | 67% 2 | 22% 1 | 11% 9 | 100% 

Desenvolver políticas e procedimentos contábeis 

e de controle 

5 | 56% 3 | 33% 1 | 11% 9 | 100% 

Gerencial 

Prover informações de natureza contábil, 

patrimonial, econômica, financeira e não 

financeira ao processo de gestão como um todo 

5 | 56% 3 | 33% 1 | 11% 9 | 100% 

Coordenar, assessorar e consolidar os processos 

de elaboração de planos empresariais, orçamentos 

e previsões 

6 | 67% 2 | 22% 1 | 11% 9 | 100% 

Acompanhar o plano comparativo com o real 6 | 67% 2 | 22% 1 | 11% 9 | 100% 

Auxiliar na definição de métodos e processos para 

medição de desempenho 

6 | 67% 2 | 22% 1 | 11% 9 | 100% 

Realizar estudos de viabilidade econômica de 

projetos de investimento 

6 | 67% 2 | 22% 1 | 11% 9 | 100% 

Estratégica 

Verificação se e como os objetivos estratégicos 

estão sendo atingidos 

5 | 56% 3 | 33% 1 | 11% 9 | 100% 

Evidenciação como e em que atividades a 

organização está produzindo valor 

5 | 56% 3 | 33% 1 | 11% 9 | 100% 

Realização de análise dos diversos processos 

organizacionais e suas inter-relações 

5 | 56% 3 | 33% 1 | 11% 9 | 100% 

Custos 

Registrar, mensurar, controlar, analisar e avaliar 

os custos da empresa 

6 | 67% 2 | 22% 1 | 11% 9 | 100% 

Análise de viabilidade de lançamento e resultado 

de bens  

6 | 67% 2 | 22% 1 | 11% 9 | 100% 

Tributária 

Desenvolvimento de contabilidade tributária 6 | 67% 2 | 22% 1 | 11% 9 | 100% 

Atendimento das obrigações legais, fiscais e 

acessórias previstas em leis e normas tributárias 

7 | 78% 1 | 11% 1 | 11% 9 | 100% 

Registrar, apurar e controlar impostos, tributos e 

contribuições 

8 | 89% 0 | 0% 1 | 11% 9 | 100% 

Elaboração de planejamento tributário da empresa 5 | 56% 3 | 33% 1 | 11% 9 | 100% 

Proteção e 

controle de 

ativos 

Promover a proteção de ativos 5 | 56% 3 | 33% 1 | 11% 9 | 100% 

Analisar e contratar opções de seguros 8 | 89% 0 | 0% 1 | 11% 9 | 100% 

Registro e controle de todos os bens da empresa 8 | 89% 0 | 0% 1 | 11% 9 | 100% 

Controle de 

riscos 

Identificar, mensurar, analisar, divulgar e 

controlar os diversos riscos envolvidos no 

negócio e seus possíveis efeitos 

5 | 56% 3 | 33% 1 | 11% 9 | 100% 



 

Controle 

interno 

Estabelecer e monitorar o sistema de controles 

internos destinado a proteger o patrimônio 

organizacional e salvaguardar os interesses da 

entidade 

7 | 78% 1 | 11% 1 | 11% 9 | 100% 

Gestão da 

informação 

Desenvolver, implementar e gerir o sistema de 

informações 

8 | 89% 0 | 0% 1 | 11% 9 | 100% 

Conceber modelos de informações 7 | 78% 1 | 11% 1 | 11% 9 | 100% 

Gerenciar as informações contábeis, econômicas, 

financeiras, patrimoniais, gerenciais e estratégicas 

7 | 78% 1 | 11% 1 | 11% 9 | 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Destaca-se que o respondente R5 não soube responder as perguntas relacionadas com 

práticas de controladoria sendo o mesmo lotado em uma unidade de produção não próxima da 

sede administrativa. Observa-se que nem todos os colaboradores conhecem todas as práticas 

de controladoria realizadas na organização, destacando que os respondentes conhecedores das 

práticas realizadas são R1, R2, R3, R4 e R9, ou seja, os três sócios proprietários, o gerente de 

vendas – que faz as vezes de gerente geral e a encarregada do departamento contábil/fiscal.  

 

5.5 Análise dos Resultados das Entrevistas 

 

Neste tópico serão apresentadas as análises obtidas através de entrevistas junto à 

quatro gestores da empresa objeto de estudo, sendo três deles proprietários (R1, R2 e R3) e 

um gerente (R4). Com relação a criação e ao desenvolvimento da empresa, esta foi fundada 

no ano de 1966 pelo patriarca da família, tendo como única atividade, a industrialização e 

comercialização de farinha de mandioca. Com o crescimento dos negócios, houve a 

necessidade de padronizar a farinha e criar uma marca pela qual o produto ficaria conhecido 

no mercado. O fundador adquiriu em uma viagem ao Rio de Janeiro uma marca e um símbolo 

e começou a comercializar seus produtos com tais. Verificou-se, portanto através das 

entrevistas que os proprietários e gerentes tem na pessoa do fundador, a imagem de um herói, 

o qual foi responsável pela criação e desenvolvimento da empresa. 

Antes da construção da primeira unidade industrial, o fundador veio a falecer, e os 

seus filhos passaram a sucedê-lo nos negócios, o que perdura até hoje. Portanto, a empresa 

apresenta uma gestão familiar e centralizada nos sócios. Segundo R3 (2014) mesmo a cultura 

da empresa sendo totalmente familiar, o desenvolvimento dela acontece por meio dos bons 

colaboradores que possui e profissionalmente tem certa dependência de profissionais 

capacitados que hoje atuam nela. R2 (2014) destaca como ponto importante o foco da 

empresa em diversificar os produtos que são oferecidos aos seus clientes. Afirma que se o 

produto de origem fosse o único oferecido, a empresa não conseguiria atender a todas as 

exigências, e estaria fora do mercado. Outro ponto que enfatizou está relacionado a qualidade 

dos produtos oferecidos e ao bom atendimento aos clientes: 

 
Um traço, assim, que a cultura valoriza na empresa, é uma tradição de 

qualidade, produtos de qualidade, atendimento personalizado para o cliente. 

Procura atender o cliente de uma forma diferenciada sempre com 

responsabilidade com a venda, qualquer problema que ocorra a gente se 

responsabiliza, fazemos troca de produtos, indenizamos. Uma cultura de 

aproximar o cliente da indústria (R2, 2014).  

 

Tratando-se da forma como os respondentes começaram a trabalhar na empresa, 

percebe-se que os atuais proprietários iniciaram como sucessores do patriarca da família, 

enquanto os funcionários encarregados, iniciaram realizando atividades operacionais, e com o 



 

passar do tempo alcançaram cargos mais elevados devido à confiança que lhes foi depositada 

pelos proprietários, conforme R4 (2014) informa: 

 
Eu comecei a trabalhar na Empresa em 81 faz 36 anos. Eu comecei a 

trabalhar como Office boy, né. Na época tinha poucos funcionários, nós 

éramos cinco funcionários no escritório. Eu trabalhava de Office, depois 

comecei a ajudar na área financeira, depois faturamento, depois as vendas, 

depois compras, departamento de compras e depois na gerencial comercial. 

 

Há baixa rotatividade de funcionários evidenciada pelo tempo de empresa dos 

colaboradores que estão a mais de trinta anos na empresa. R2 (2014) destaca a valorização da 

equipe de profissionais por parte da empresa, “como a gente tem uma equipe boa, um time 

bom, se eu não tiver aqui os outros vão tocar. Tem uma energia boa, tanto com a empresa 

quanto com a família, né” (R2, 2014). R1 (2014) destaca o comprometimento da empresa com 

os clientes e funcionários: 

 
[...] mesmo sabendo que é um país injusto, a gente tem que fazer nossa parte, 

e sei que tem concorrente mesmo que não faz isso, sabe, mas nem por isso a 

gente deixa de fazer [...] a nossa cultura é fabricar bons produtos; atender 

bem o consumidor; ser justo com o funcionário e cumprir com todas as leis. 

 

Dentre os colaboradores que atuam na empresa a maior parte não possui formação de 

nível superior, demonstrando que o nível de instrução do funcionário não é a característica 

mais relevante para a empresa e sim a confiança que ela deposita no funcionário.  

Tratando-se dos aspectos culturais, a empresa considera importante a estrutura familiar 

pela qual é composta, sendo a administração centralizada nos herdeiros. Entretanto, o poder 

de decisão não é igual para todos, e de acordo com R3 (2014), existe uma hierarquia entre os 

sócios, onde a idade de cada um deles interfere na tomada de decisão.  

Por tratar-se de uma empresa familiar, o conservadorismo predomina no momento das 

decisões, e a implantação de novos projetos, por exemplo, depende um tempo muito maior 

que o necessário para ser realizado. É percebível que o tempo despendido não é o que mais 

preocupa a empresa, e sim a qualidade da implantação e o cuidado na preservação de seu 

nome. Desta forma, o conservadorismo passa a ser uma vantagem na visão dos empresários 

(R1, 2014; R3, 2014). 

Para os respondentes o que o fundador deixou de mais importante é a base familiar, o 

caráter e a ética. Mesmo sem terem a oportunidade de conhecê-lo, alguns respondentes, 

souberam de sua história de dinamismo através dos filhos e também herdeiros, hoje tidos 

como responsáveis pelo crescimento da empresa.  

O fundador, considerado um grande empreendedor, possuía uma visão de mercado 

muito além daquela que outros empreendedores possuíam. Seu pioneirismo na 

industrialização de um produto, até então inexistente no mercado, indicava esse seu potencial 

inovador. Priorizava sempre o respeito aos clientes, a humildade e o trabalho (R4, 2014). 

Tendo em vista a ausência de um departamento específico de controladoria, as práticas 

de controladoria são devolvidas por vários departamentos, cada qual responsável pelas suas 

funções. Cada setor possui um responsável por distribuir as tarefas que cabe aos demais, 

sendo a hierarquia uma forma de controle. 

A empresa possui um setor responsável pelas compras, que ao mesmo tempo faz o 

controle dos estoques. A contabilidade é realizada internamente em um setor especifico, e 

ainda conta com o apoio de um escritório contábil que presta assessoria e realiza parte da 

apuração dos resultados contábeis anuais. Já o setor financeiro é responsável pelo controle dos 

ativos da empresa. Não há um departamento específico de Recursos Humanos, e, portanto, 



 

três gestores são responsáveis pela contratação e gestão de pessoas. O setor de produção 

realiza o controle interno de produção. Todos os processos são informatizados e todos os 

departamentos contam com o auxílio de relatórios para fazerem o controle de suas metas. 

Através deles, é possível, por exemplo, medir o índice de eficiência na produção (R4, 2014). 

São realizados acompanhamentos semanais da gestão de mercado, bem como, 

fechamentos mensais, a fim de medir o índice de eficiência da empresa e o lucro obtido 

naquele período. É considerada importante a realização de checklist das operações com 

vendas, onde as visitas de vendedores e promotores são controladas, e o índice de eficiência 

profissional medido através dos relatórios de vendas. No início do ano é feito o planejamento 

estratégico da empresa e no final do exercício cada setor deve apresentar seus resultados (R4, 

2014).  

Tratando-se da relação existente entre a cultura e o controle da empresa, todos os 

respondentes concordaram que a cultura influencia fortemente o modo como a organização é 

controlada. Nesse contexto um dos respondentes afirmou que em relação aos processos de 

mudanças, a empresa é considerada “equilibrada”, pois “tenta não se atirar demais, e também 

não ser muito travada” (R1, 2014). Entretanto de acordo com os demais respondentes, a 

cultura está intimamente ligada aos sócios, que por serem a maioria conservadores, fazem da 

cultura também, algo resistente às mudanças e à inovação.   

Os entrevistados reconhecem que esse conservadorismo inibiu a empresa de se 

devolver ainda mais, por outro lado, alegam, que se tivessem sido muito inovadores em sua 

administração, a mesma poderia não ter alcançado o sucesso que tem hoje. Desta forma, 

percebe-se que os gestores demonstram grande insegurança com relação ao desenvolvimento 

de novos projetos e estratégias, e que os mesmos referem-se aos riscos de não consolidação 

no mercado, como o maior obstáculo para se investir em inovação (R4, 2014). 

Com relação às decisões, estas nem sempre são fáceis de serem tomadas, sendo que 

alguns sócios são bastante conservadores, enquanto outros são ousados demais. Outro ponto 

importante relaciona-se aos colaboradores mais antigos, que por terem se dedicados durante 

muito tempo à empresa, não admitem que um novo profissional graduado interfira nas 

decisões. Portanto, há certa resistência em aceitar a participação de novos colaboradores na 

administração da empresa (R4,2014). 

Tratando-se da gestão, esta poderia ser mais profissionalizada. Por dispor de bons 

profissionais, a empresa poderia colocá-los na direção dos negócios, e os sócios responsáveis 

por integrarem o conselho administrativo (R3, 2014).  

Com relação as decisões tomadas pelos diretores, houveram divergência entre as 

respostas dos entrevistados. Enquanto alguns afirmaram ser bem fundamentadas, outros 

alegaram que nem sempre são. Isso demonstra que nem todos os diretores e gerentes tem 

acesso às informações suficientes para fundamentar suas decisões, o que gera divergências de 

opiniões entre os sócios, consumindo um tempo desnecessário para se chegar a um consenso e 

colocar certos projetos em prática (R3, 2014; R4, 2014). 

Todas as decisões a nível de investimento são embasadas em relatórios, os quais 

mensalmente permitem que aos gestores descubram o percentual de lucro que a empresa 

atingiu em determinado momento. Além disso, a empresa faz planejamento financeiro, e 

através deste, determina o nível ideal de rentabilidade e o nível de endividamento que a 

empresa poderá atingir, sem interferir na liquidação das suas obrigações (R1, 2014; R4, 

2014). O planejamento estratégico é feito porém, nem sempre a empresa consegue atingir as 

metas e objetivos que nele constam (R4, 2014) 

O conservadorismo é um aspecto muito citado pelos entrevistados. A empresa que é 

dirigida por quatro gestores, apresenta uma administração pouco dinâmica, o que deveria 

segundo os colaboradores deveria ser mudado, colocando profissionais especializados da 



 

direção da empresa e criando um conselho para os sócios deliberarem somente questões 

estratégicas da empresa (R3, 2014; R4, 2014).  

 

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os níveis hierárquicos e o poder de aprovação dos gestores estão claramente 

estabelecidos, pois existe uma hierarquia entre os sócios, onde o percentual de participação e 

idade de cada gestor estão diretamente ligadas ao poder de decisão. A administração da 

empresa encontra-se centralizada nos proprietários e herdeiros, que por serem membros da 

mesma família, evidenciam a cultura familiar da empresa.  

Com relação à contratação de funcionários, a empresa leva em consideração o local de 

moradia do candidato, por outro lado, o nível de formação é um ponto divergente da análise, 

tendo em vista que os dados do questionário mostraram que o grau de instrução do 

funcionário é um critério relevante, enquanto os resultados da entrevista apontaram que 

somente alguns setores são profissionalizados, o que indica a existência de colaboradores não 

graduados em determinados setores. 

Através dos resultados das entrevistas, o respeito para com o funcionário e a 

valorização do mesmo são considerados importantes para a empresa, que se diz preocupada 

em desenvolver boas condições de trabalho, entretanto, os questionários mostraram que os 

colaboradores não tem nenhuma garantia de evolução profissional e econômica, tendo em 

vista a inexistência de um plano de carreira, que serviria como ferramenta de incentivo e 

valorização dos mesmos, pela dedicação e comprometimento com as atividades da empresa. 

Com relação àqueles que cresceram profissionalmente na empresa, de acordo com os 

resultados dos questionários acontece exclusivamente pelo desempenho das suas atividades, 

ao contrário do que demonstra os resultados da entrevista onde os funcionários mais antigos 

iniciaram realizando atividades operacionais e com o passar do tempo alcançaram cargos mais 

elevados devido a confiança que lhes foi depositada pelos proprietários. 

Em relação às normas, assim que contratados os novos colaboradores recebem 

instruções das regras que precisam respeitar. 

Apesar da falta de comunicação entre proprietários e funcionários, apontada pelos 

questionários, através das observações constatou-se que a empresa conta com vários canais de 

comunicação, dentre eles, acesso a e-mail, telefone e bate-papos, o que facilita a interação 

entre os colaboradores e consequentemente a transmissão da cultura. Vale ressaltar que todas 

as conversas através desses meios são monitoradas. 

Através dos resultados dos questionários e das observações percebe-se que encontros 

formais e informais são comuns entre os colaboradores da empresa, isso faz com que a cultura 

se fortaleça cada vez mais, pois são através deles que os valores são colocados em público, 

renovados e reafirmados por todos (CROZATTI, 1998). 

Quanto aos valores prezados pela empresa, destacam-se a honestidade; confiança e 

respeito mútuos entre empresa- clientes e empresa- colaboradores, valores estes estabelecidos 

e utilizados para guiar o comportamento de seus colaboradores. 

A empresa demonstra grande comprometimento em atender com excelência seus 

clientes, reconhecendo-os como peça principal para seu crescimento no mercado. Além disso, 

prioriza a qualidade dos produtos oferecidos. 

Com relação aos gestores, considera-se responsabilidade dos mesmos, a realização do 

planejamento estratégico da empresa. Embora, os resultados do questionário apontem que os 

gestores têm plenos conhecimentos dos processos chaves da organização, a análise da 

entrevista mostrou que nem todos os respondentes conhecem as funções desempenhadas pelos 

setores.  



 

Tratando-se da gestão da empresa, os resultados do questionário e entrevista 

apresentaram divergências, pois foi considerada participativa e num mesmo momento não 

participativa, evidenciando que nem todos os gestores expõem suas ideias, o que vem a 

interferir no cumprimento com eficácia da missão. Esta por sua vez, mesmo não sendo citada 

nas entrevistas, é seguida pela organização, tendo em vista, que a qualidade e a excelência no 

atendimento ao cliente, critérios estes presentes na missão foram citados várias vezes pelos 

respondentes como prioridades valorizadas pela empresa. 

Verificou-se, através das análises das entrevistas e observações que os proprietários e 

gerentes, tem na pessoa do fundador, a imagem de um herói, sendo que o mesmo deixou 

como legado a base familiar, caráter e ética. 

Por tratar-se de uma empresa familiar o conservadorismo predomina no momento das 

decisões, e a implantação de novos projetos despende um tempo maior que o necessário para 

ser realizado, tornando lento o processo de mudanças.  

Os resultados apontam a ausência de um departamento específico de controladoria, 

porém, demonstram a existência de suas práticas, que são realizadas através de diversos 

setores que desempenham funções específicas. 

Ao contrário do que os resultados dos questionários apontam que é permitido aos 

funcionários questionarem seus líderes sobre processos já estabelecidos, os resultados das 

entrevistas indicaram que os colaboradores mais antigos não admitem que um novo 

profissional graduado interfira nas decisões.   

Confirmando os resultados dos questionários, os respondentes afirmaram na entrevista 

que a empresa possui um sistema eficiente que reúne todas as informações para a tomada de 

decisão, e através de relatórios elaborados pelo próprio sistema é permitido aos gestores, por 

exemplo, realizarem acompanhamentos mensais de gestão de mercado, bem como 

fechamentos mensais, afim de medir o índice de eficiência da empresa e o lucro obtido em 

determinado período. A empresa realiza planejamento estratégico no início de cada ano e ao 

final do exercício cada setor responsabiliza-se por apresentar seus resultados. Além disso, 

também é feito o planejamento financeiro, onde a empresa determina o nível de rentabilidade 

e o de endividamento que poderá atingir, sem interferir na liquidação das suas obrigações.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As práticas de controladoria podem ser desenvolvidas de diversas formas dentro uma 

empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Sua missão é subsidiar todas as etapas 

do processo de gestão, desenvolvendo condições para a realização da gestão por meio do 

suprimento de informações. A cultura, entretanto, responsável por moldar o comportamento 

de todos os membros de uma organização, compreende o conjunto de crenças, valores e 

princípios que norteiam a forma como a organização será gerida, ou seja, seu modelo 

organizacional, este que por sua vez, vem a ser o objeto de estudo da controladoria. 

A organização possui uma estrutura formal bem organizada, onde as atividades são 

distribuídas de acordo com as funções desempenhadas por cada setor e formalmente 

representada em organograma estabelecido em decorrência as necessidades dos grupos de 

funcionários. Com relação a cultura organizacional destaca-se o legado deixado pelo fundador 

que se configura como herói, pois os gestores e colaboradores têm na pessoa do fundador um 

exemplo de empreendedor, humildade e caráter. 

Quanto ao nível de conhecimento dos gestores sobre práticas de controladoria, 

concluiu-se que nem todos os respondentes conhecem os processos chaves da organização, 

tão pouco sobre a distribuição dos departamentos e as funções desempenhadas por cada um 

deles. Com relação ao desenvolvimento das práticas de controladoria, constatou-se que a 

empresa conta com vários departamentos desempenhando funções de controle e gerando 



 

informações suporte para a tomada de decisões. Portanto, mesmo com ausência de um 

departamento específico a empresa realiza práticas de controladoria.  

Nesse contexto, considerando que a administração da empresa está centralizada nos 

sócios e também herdeiros, membros da mesma família, a cultura da empresa é tida como 

familiar, e por ela estar intimamente ligada aos sócios, que são a maioria conservadores, 

torna-se também resistente às mudanças e à inovação. 

Portanto, considerando o problema de pesquisa de como a cultura organizacional de 

uma empresa familiar influencia na formalização da controladoria enquanto unidade da 

estrutura formal, conclui-se que o conservadorismo, predominante no momento das decisões, 

interfere na implantação de novos projetos, e consequentemente na formalização de um 

departamento específico de controladoria. Outro obstáculo é a resistência em aceitar a 

participação de novos colaboradores na administração da empresa, pois sendo a controladoria 

uma estrutura ligada aos sistemas de informações da gestão como um todo, os gestores 

sentem-se inseguros em colocar o patrimônio da família nas mãos de novos funcionários, 

preferindo deliberarem as práticas de controladoria à colocar terceiros exercendo essa função. 

Embora a empresa possua uma estrutura formalizada de acordo com sua realidade, 

existem aspectos que precisam ser melhorados, como a comunicação entre funcionários e 

gestores, bem como, a valorização e incentivo aos serviços de seus colaboradores. A geração 

de oportunidades à profissionais capacitados a assumirem cargos administrativos, tornariam a 

administração da empresa mais dinâmica, e o conservadorismo deixaria de predominar nas 

tomadas de decisões, o que seria benéfico a empresa, pois ter cautela no momento de decidir 

sobre algo não significa deixar de investir em novas ideias e projetos. 

Como limitações da pesquisa destaca-se o perfil conservador da organização que 

dificultou o aprofundamento do estudo. Recomenda-se para futura pesquisa reaplicar o estudo 

de Beuren e Müller (2013) na mesma organização possibilitando possíveis comparações.  
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