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Resumo: O estudo em questão tem como objetivo esclarecer como transcorreu a evolução da controladoria no 

Brasil por meio do conhecimento da origem, do perfil do controller e principalmente das responsabilidades da 

controladoria no país. A atividade da controladoria iniciou-se quando as empresas norte-americanas se instalaram 

no Brasil, até então, o trabalho do profissional da controladoria estava ligado a área da contabilidade por causa das 

referências financeiras. A partir do surgimento da controladoria no país muitas mudanças ocorreram, 

principalmente na área econômica-social, pois o mundo se reuniu causando a diminuição das fronteiras entre os 

países. Esse fenômeno provocou mudanças na forma de fazer negócios no mundo, gerando grandes oportunidades 

para as organizações que passaram a exigir melhorias nos seus controles. Os resultados exibidos indicaram que a 

evolução da controladoria no Brasil mudou de acordo com a evolução da controladoria mundial, e deste então a 

controladoria passou a ser primordial na gestão das empresas com o intuito de auxiliar os administradores no 

processo de gestão das empresas. 
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INTRODUÇÃO 

 

No século XX várias mudanças econômicas ocorreram nos Estados Unidos, a 

controladoria se abrangeu nas instituições privadas, com o crescimento das empresas, os 

gestores se depararam com os problemas crescentes de comunicação interna e coordenação. 

Com o crescimento das indústrias americanas, aumentou significativamente a demanda para os 

profissionais de gestão, que exigiam um conhecimento profundo em contabilidade e controles 

financeiros.  

O surgimento da Controladoria no Brasil, foi marcado pela chegada das Multinacionais 

norte-americanas, que consigo trouxeram inúmeras transformações, especialmente nos tópicos: 

organizacional, social, econômico, político. A abertura deu-se pelo processo de globalização 

que reduziu as fronteiras econômicas e sociais, permitindo aos brasileiros que pudessem se 

adaptar a essa nova forma de fazer negócios mundial. As possibilidades e investimentos gerados 

nesse período fez com que os giros de capital no mercado buscassem novas informações e 
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reutilizassem sua forma de atuar ao lado dos processos da gestão financeira ocasionando a 

alteração dos profissionais desta área.  

Na década de 60 no Brasil a Controladoria não era destaque no mercado de trabalho e 

não era uma profissão que chamava muita atenção, eram poucos que atuavam nessa profissão. 

O crescimento na produção industrial fez com que surgissem uma nova forma de administração 

e a Contabilidade passou a ser executada na empresa, sendo possível atender tais informações 

de forma precisa nos aspectos de entrada e saída sobre os produtos comercializados tanto no 

interno quanto no externo.  

Com a implantação das multinacionais no Brasil, criou-se a controladoria e a função 

financeira onde uma delas era voltada para a quantidade de produtos e a outra para quantidade 

em capital de finanças.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica onde os autores Nilton Cano Martin (2001), 

Sandra Figueiredo (1997), Armando Catelli (1999), descrevem sobre a Evolução da 

Controladoria no Brasil, e como foi o seu surgimento na década de 1960 devido as instalações 

multinacionais norte-americanas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o autor Catelli, cada área da empresa deve se preocupar em trazer resultados 

econômicos, no lugar dos centros de custo temos o centro de resultados. Para a autora Sandra 

Figueiredo, a controladoria é uma contribuição que se baseia na administração geral das 

operações da empresa. De acordo com Nilton Cano Martin, a Controladoria começa com o 

entendimento de que todos os recursos que são mobilizados e utilizados pelas organizações têm 

um objetivo maior: produzir valor. 

 Com a chegada da controladoria houve diversas mudanças no cenário econômico 

Brasileiro. Fazendo com que os empresários mudassem as suas formas de negociações, seja 

internamente ou externamente. 

O termo Controladoria teve surgimento no século XX devido as mudanças econômicas 

que surgiram no mundo, fazendo com que aumentassem a demanda por profissionais 

capacitados na área em questão. Já no Brasil os primeiros registros surgiram na década de 60 



 

 

com a vinda das multinacionais norte-americanas, possibilitando os brasileiros a desenvolver 

novos métodos de negociações financeiras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A controladoria tem como função prover aos administradores das organizações as 

informações que eles necessitam para alcançar seus objetivos e estes devem ser de modo eficaz 

e eficiente. Para isso faz-se necessário estar aberto a mudanças, as quais obrigam uma 

reorganização das suas atividades e processos. 

A evolução da controladoria no Brasil proporcionou as empresas dar um passo 

essencial para entender o mundo empresarial, através de seus levantamentos, analises, e 

demonstrativos financeiros.  

Ela se deu no século XX nos Estados Unidos e no Brasil na década de 60, trazendo 

consigo mudanças no ramo empresarial, fazendo com que as empresas implantassem controles 

mais rígidos sobre seus processos administrativos e abrindo oportunidades de desenvolvimento 

para os profissionais da área. 
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