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RESUMO  

O Artigo foi elaborado para entender o papel dos recursos humanos nas organizações em sua atualidade ele assume 

um novo estilo organizacional estruturando as células gerando transformação em sua organização, estruturando 

processos, atuando diretamente em pessoas e gerando resultados com indicadores em seus resultados do plano de 

meta com base em seu fluxo de valor cadeia de suprimento e gestão de pessoas, atuando também em competências, 

e demandas voltadas ao RH das organizações. O Pilar de sustentação otimização de informação e busca de 

resultados com planos de cargos e salários, pesquisa de satisfação de seus empregados, A pesquisa é baseada na 

área de introdução de recursos humanos e suas implementações de programa de excelência empresarial Para 

estruturar uma célula de recursos humanos junto a organização é necessário implementar estratégia básicas com 

criação de metas e planejamento com metas tangíveis. Com base na pesquisa a organização tem como finalidade 

atuar nos setores e verificar o desempenho, da assertividade no capital humano, base da empresa, objetivos, plano 

de perfis profissionais, célula de trabalho e liderança. 

Palavras-chave: Recursos. Humanos, Gestão. Pessoas. Estrutura. 

 
ABSTRACT 

The article was designed to understand the role of human resources in organizations today, it takes on a new 

organizational style by structuring cells generating transformation in your organization, structuring processes, 

acting directly on people and generating results with indicators in your goal plan results based on its value stream, 

supply chain and people management, also acting on competencies and demands focused on the HR of 

organizations. The Pillar of support information optimization and search for results with job and salary plans, 

employee satisfaction survey. The survey is based on the area of introduction of human resources and its 

implementation of a business excellence program to structure a resource cell together with the organization. It is 

necessary to implement basic strategy with goal creation and planning with tangible goals. Based on the research, 

the organization aims to act in the sectors and verify the performance, assertiveness in human capital, company 

base, objectives, professional profile plan, work cell and leadership. 

Keywords: Resources. Humans, Management. People. Structure. 

 

RESUMEN 

El artículo fue diseñado para comprender el rol del recurso humano en las organizaciones de hoy, asume un nuevo 

estilo organizacional al estructurar las células generando transformación en su organización, estructurando 

procesos, actuando directamente sobre las personas y generando resultados con indicadores en su plan de metas 

basados en resultados. su flujo de valor, cadena de suministro y gestión de personas, actuando también sobre 

competencias y demandas relacionadas con los RRHH de las organizaciones. El Pilar de Apoyo optimización de 

información y búsqueda de resultados con planes de trabajo y salarios, encuesta de satisfacción de empleados, La 

encuesta se basa en el área de introducción de recursos humanos y su implementación del programa de excelencia 

empresarial Estructurar una célula de recursos junto con la organización es necesario implementar estrategias 

básicas con la creación de metas y planificación con metas tangibles. Con base en la investigación, la organización 

tiene como objetivo actuar en los sectores y verificar el desempeño, la asertividad en el capital humano, la base de 

la empresa, los objetivos, el plan de perfil profesional, la célula de trabajo y el liderazgo. 

Palabras clave: Recursos. Humanos, Gestión. Gente. Estructura. 

 

INTRODUÇÃO 

A célula de recursos humanos é referência para a base de estrutura da empresa e suas 

organizações com base em informações a gerar resultados atingindo a transformação e suas 

estruturas. A assessoria na organização junto ao plano de negócio, cargos e salários, pesquisa 

mailto:gregoriopintoleite@gmail.com
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8331FB2573318C54964DF336599A8467
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de satisfação, análise de feedback de mercado, plano de desenvolvimento individual, ações 

estratégicas, treinamento e desenvolvimento, comunicação interna e efetiva e retenção de 

talentos. O pilar de sustentação junto aos recursos humanos é o responsável pela excelência das 

organizações e contribuições ao fluxo de Caixa e capital da empresa. Com isso, simboliza o 

fator e importância de recursos humanos. Essa área está ligada diretamente às pessoas. O 

mapeamento de processo são informações básicas para gerar os resultados diretamente ao 

negócio e seus planos de metas junto aos membros e empregados da organização. Com a 

mudança do corporativismo a estrutura de recursos humanos ainda não tem entendimento com 

as organizações sendo assim não consegue gerar prioridades “linha equipe de trabalho” por 

muitos empregados e gestores de equipe e empreendedores e não é dada a grande importância 

aos sistemas inerentes de recursos humanos. O problema é que a base depende de cultura, 

estrutura Organizacional, Pesquisa de clima, Gerenciamento, Clima Organizacional, metas, 

missão, visão e valores entre outros. 

 

Crescimento e cultura volta ao recursos humanos  

A base de recursos humanos iniciou em 1950, sob uma forte influência da ciência 

administrativa e científica de Taylor e Fayol (1916). Nas divisões de tarefas como PDCA no 

modelo de engenharia (Planejar, desenvolver, controlar e Analisar). Nas palavras de 

(Marras,2001,p.7) o surgimento de recursos na década de 1920 trouxe um desafio junto à 

categoria de chefe de pessoal. Esse tipo de modelo de gestão traz muitas mudanças entre 

empregado e empregador. 

Com o avanço dessa revolução os trabalhadores e operadores estruturaram o 

movimento sindical conhecido como “novo sindicalismo” com as mudanças o gerente de 

relações industriais mudaram seus cargos e salários sendo conhecido como gerente de recursos 

humanos com objetos humanísticos voltada a pessoas e relações de sindicato e sociedade. A 

base estratégica (1985) na palavra de Albuquerque (1988) com o início de um desenvolvimento 

de um programa de planejamento estratégico e planejamento de estrutura das organizações 

centrais. Onde se identifica pontos críticos como uma nova alavancagem organizacional de 

gerente de recursos humanos e diretoria nível estratégico. Com base nesses dados, o recurso 

humano para ser conhecido com criação de novos paradigmas para o uso de forma sustentável 

para a gestão de negócio a diferente mudança. Os procedimentos da área de recursos humanos 

suas novas estratégias assim conseguir seguir com um novo e Importante. Modelo nas 

organizações. Segundo Marras (2011 p.9 1960) que surgiu a ligação da área de ciências 

humanas e definiu que seria bom denominar essa função de gerente de relações humanas ou 

gerente de recursos humanos.  

 

A Organização Estrutural 

O Sistema de trabalho da organização junto ao processo e suas atividades junto ao 

empregado e ao gestor com foco centralizado hoje são obsoletas e tradicionais com as 

modernas. No ano de 1930 o setor de contabilidade hoje conhecido como pré-história os 

colaboradores passavam uma imagem de contábil como pessoas que ficavam no pé dos chefes 

de setores cobrando serviços. No ano de 1950 foi implementado o modelo americano de gestão 

de empregados e sustentou a função de atividades de recursos humanos ao ponto de organização 

e gerência. O presidente da época Juscelino Kubitschek na oportunidade utilizou o modelo de 
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gerente e gerência de relações as indústrias na base desse modelo e ocorreram algumas 

modificações para atender a demanda estrutural dos pais na questão da CLT. Isso representou 

para a organização e empregados um enorme avanço na gestão de qualidade e o capital. Nessa 

estrutura de recursos humanos as empresas avançaram e utilizar as demandas como 

qualificação, recrutamento, planos de cargos e salários, segurança e higiene no trabalho 

 

Fase administrativa (1965 – 1985) 

Nesses 20 anos muitas coisas mudaram, foi o marco na história nas relações entre o 

capital e os serviços. No gerenciamento administrativo do recurso humano. Existem alguns 

pontos críticos com o recurso intermediário para a assessoria, planejamento e prestação de 

serviços. O recurso humano tem uma atividade diferente de gestão de outros departamentos 

como foco em recursos vivos que em suas atividades são seres produtivos e possui habilidades 

disponíveis. Nas palavras de CHIAVENATO(2009,p.124) diz que“ As ciências e organizações 

voltadas a recursos humanos são um gerenciamento de pessoas em saber lidar com humanas” 

Atingindo os objetivos organizacionais”. Falando de práticas nas palavras de ULRICH(2002) 

define a prática de contratação em 06 etapas: 1-Contratação; 2-Desenvolvimento; 3-Avaliação; 

4 — Recompensas 5-Plano de Organizacional 6-Comunicação. Enquanto a política existe para 

elaborar os programas e processos Técnicos. Para a excelência do recursos humanos é 

necessário gerar resultados e prática associada à produtividade dos colaboradores. 

 

Desenvolvimento 

Modelo de recrutamento e seleção.  

O modelo de um processo de recrutamento e seleção e otimização na seleção e 

desempenho organizacional. Nas palavras de LODI (1967). Definir um mapeamento de perfil 

do colaborador e nas palavras de Santos (1993) Como buscar um perfil técnico e operacional 

ou humanas específicas. 

 

Qualificação e aperfeiçoamento  

A diferença de qualificação e aperfeiçoamento alcança diferentes níveis de instrução. 

Nas palavras de CHIAVENATO(2009) Define qualificação como um sistema para promover e 

desenvolver habilidades, regras, conceitos, e aperfeiçoamentos  

Nas palavras de AFFONSO (1980) refere-se a grandes volumes de conhecimentos 

relacionados a várias áreas e necessidades para desligar da corporação ou são demitidas, ou 

aposentadas. Segue anexo um perfil de colaborador em excelência: 

 

Fonte: Autor desconhecido 

 Plano de cargos e salários  
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A base para gerenciar os planos de cargos e salários e benefícios é atrair e reter 

colaboradores, proporcionando um ambiente receptivo, colaborativo e produtivo. O plano para 

cargo e salário ajuda a medir processos, tomada de decisões e corporativo com o mercado de 

trabalho. Toda remuneração é uma posição, perfil. Para a competição, serve para curiosidade e 

desejo para a corporação. 

 

Cargos  

O relatório de perfil de contratação para identificar a cada cargo e função gerando 

parâmetros para selecionar os candidatos que melhor se adequaram à vaga. Nas palavras de 

CHIAVENATO (2009) é um planejamento de conjuntos e tarefa de atribuições com uma 

posição definida. 

 

Salários  

O gerenciamento é voltado a pesquisa de salários e pesquisa para cargo e junto a 

salários que estabelece manter as estruturas e salários na base equitativa. 

 

Benefícios  

Nas palavras de MARRAS (2011). Definimos os benefícios do fator de programas e 

planos oferecidos pela organização como complemento ao sistema de salários. O somatório é 

voltado a remuneração do colaborador sendo fixo ou flexível. Os planos podem ser conforme a 

lei legal ou espontânea com a sua participação. 

 

Planejamento Estratégico 

É um processo gerencial que tem o foco em objetivo e seleção de programas, ações de 

execução, conduções interna e externa da empresa. No modelo de gestão na área de recursos 

humanos. Assume o papel de parceiros estratégicos com consultoria a gerente de direcionadas 

e controladas em mensuração de resultados e cumprimento de metas. O RH ajeita as estratégias 

singulares ou múltiplas com desempenho operacionais e ações estratégicas com a empresa. 

 

Plano de carreira 

A gestão estratégica e seus talentos junto ao empregado através de um sistema 

operacional com base na direção do processo e políticas em suas práticas são elaboradas em 

seus incentivos e desenvolvimentos profissional e penal. Quanto ao plano de trabalho durante 

seu tempo na organização com apoio também do desenvolvimento organizacional. 

 

Comunicação Interna  

A organização auxilia no desempenho de todos os empregados na responsabilidade do 

RH e gerencia um ambiente seguro a atuar em redução de grau de risco conhecido como“ 

ruídos" aumentar o entendimento do coletivo, fazer interface e desenvolver ferramentas de 

melhoria contínua para seus resultados. Nas palavras de FRANÇA (2011,p.142) A 

comunicação se refere como junção de informação entre o emissor e o receptor. Há uma 

variedade de informações quando depende de fatores como características comuns e podendo 

ser também verbal, tecnológica, por internet. A comunicação interna abrange todos assuntos 
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que demandam que a organização possa influenciar o trabalho e sua relação, formalizando 

informações e mensagens ao empregado. 

 

Pesquisa de clima  

É uma ferramenta de pesquisa para melhorar a satisfação e desejos do empregado e 

empregador, chegando ao senso comum onde atinge recursos financeiros, leis trabalhistas e 

gestão para atender a demanda dessa pesquisa.  

 

PDI- Plano de desenvolvimento Individual  

A avaliação de desempenho individual existe o ponto de base de estratégia para o 

planejamento poder seguir com a gestão conhecida como linha de partida com foco na meta, 

gestão e gestão de qualidade junto a entrega de seus serviços. A avaliação de junto ao 

empregado é para medir sua performance e seu planejamento individual junto a sua entrega de 

trabalho e trabalho de equipe e também cumprimento de metas setoriais. 

 

Considerações finais.  

O modelo de para afinar a estrutura de recursos humanos no corporativismo busca no 

mercado de hoje perfis profissionais com funções e experiência na totalidade de cada setor e 

flexibilidade para cumprir suas tarefas. A estrutura de recursos humanos tem o perfil alinhado 

junto à empresa para trabalhar a competência cultural da organização, junto a procedimentos e 

processos de trabalho atuando nas ações de sensibilidade, qualificação do colaborador, 

preparação e capacitação das pessoas para se destacarem no novo cenário. O RH no contexto 

atual é atrelado às estratégias das organizações, direcionada, treinamento e motivação. Busca 

de novos talentos com visão estratégica de negócio. Com a torre de controle medindo os 

resultados e verificação de eficácia de cada setor envolvido junto à organização. Nesse 

acompanhamento de verificação é possível a gestão visual do setor de RH junto aos resultados 

da organização com base no fluxo de valor estipulado pela cadeia de suprimentos e seus 

engajamentos junto ao plano de metas setoriais. O planejamento estratégico e suas mudanças 

de culturas demonstra eficiência e eficácia nos papéis múltiplos e financeiros e qualitativos 

junto ao fluxo de capital de caixa. As ferramentas de qualidade aplicadas junto a estrutura da 

empresa apoiada pela RH elaboram a empresa a cada dia nas estruturas e mais seus negócios. 

Hoje o mercado faz empregados atuarem em competitividade de trabalho com metas para serem 

reconhecidas, otimizou muito os trabalhos e as pessoas se sentem obrigadas a serem 

valorizadas. E buscam superar seus próprios limites, estudando e compreendendo as 

diversidades e singularidades das pessoas para proporcionar um importante processo na gestão 

das corporações e multinacionais a garantir a eficiência e melhorias contínuas e processos, 

verificando atingir os resultados da Companhia. O mundo no mercado corporativo busca cada 

vez mais agregar valores intangíveis às empresas. Os recursos junto aos TBA das empresas 

ativos intangíveis além de relevantes no desempenho econômico, geram mais valor aos 

acionistas, sendo uma das mais importantes fontes de vantagens competitivas no mercado 

global.  

Para estruturar uma célula de recursos humanos junto a organização é necessário 

implementar estratégias básicas com criação de metas e planejamento com metas tangíveis. 
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RESUMO 

Uma pesquisa voltada à área de rh tem como objetivo pontuar a grande veracidade e conceitos básicos para área 

de recursos humanos junto a corporações e suas metas estratégicas. Esse tipo de ferramenta utilizada para área 

científica é medido em qualitativo com seus outros autores gurus da área e suas bibliografias. O tema dessa 

pesquisa abordada era medir e atuar nas organizações é grau de resultado esperado com foco nas bases de 

informações nos mostra e revela que o setor de recursos humanos tem apresentado forte resultado, atuando nas 

medições das intensas e objetivos da empresa. E suas organizações seja privada ou pública. A satisfação de seus 

empregados em interagir junto ao setor da organização. Segundo a pesquisa, as organizações necessitam ter um 

forte relacionamento com os empregados e empregadores ou obter junto à organização uma excelente pesquisa de 

clima organizacional. 

Palavras-chave: RH. Empresa. Ferramentas. Office. 

 
ABSTRACT 

A survey focused on the HR area aims to point out the great truthfulness and basic concepts for the human resources 

area with corporations and their strategic goals. This type of tool used for the scientific area is measured in 

qualitative terms with its other guru authors in the area and their bibliographies. The theme of this research was to 

measure and act in organizations and the degree of expected result with a focus on the information bases shows us 

and reveals that the human resources sector has presented strong results, acting in the measurements of the intensity 

and objectives of the company. And their organizations whether private or public. The satisfaction of its employees 

in interacting with the sector of the organization. According to the survey, organizations need to have a strong 

relationship with employees and employers and obtain an excellent organizational climate survey from the 

organization. 

Keywords: HR Company. Office. Tools. 

 

RESUMEN 

Una encuesta enfocada al área de RRHH pretende señalar la gran veracidad y conceptos básicos para el área de 

recursos humanos con las corporaciones y sus objetivos estratégicos. Este tipo de herramienta utilizada para el 

área científica se mide cualitativamente con sus otros autores gurús en el área y sus bibliografías. El tema de esta 

investigación abordada fue medir y actuar en las organizaciones y el grado de resultado esperado con un enfoque 

en las bases de información muestra y revela que el sector de recursos humanos ha presentado resultados sólidos, 

actuando en las mediciones de la intensidad y objetivos de la compañía. Y sus organizaciones ya sean privadas o 

públicas. La satisfacción de sus empleados en la interacción con el sector de la organización. Según la encuesta, 

las organizaciones necesitan tener una fuerte relación con los empleados y empleadores y obtener una excelente 

encuesta de clima organizacional con la organización. 

Palabras clave: RRHH. Empresa. Herramientas. Oficina. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estrutura Organizacional  

A organização é uma estrutura de negócio que obrigatoriamente é necessário o 

departamento de recursos humanos dentro de seus negócios financeiros. Sem o departamento 

de rh, as organizações não têm um resultado eficaz para intermediar os resultados e interesses 

da companhia e influenciar os empregados junto aos interesses da organização. A gestão de rh 

e de pessoas junto ao administrativo torna uma associação de talentos e habilidades. 
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Nas palavras de (Chiavenato 2009) com metodologias políticas, corpo técnicos e 

qualificado junto a indicadores e gestão visual da empresa. O setor de rh é o pilar da organização 

de sustentação, o qual todos os envolvidos participam alcançando objetivos.   

Nas palavras de Chiavenato, 2020, p.36) A junção de pessoas e organização estão 

engajadas em uma interação e gastam maior parte do tempo de sua vida dentro da empresa. 

A simplificação do setor do setor de rh busca atender a demanda de desempenho das 

organizações através de colaboradores e plano de desenvolvimento individual. Nas palavras de 

(Chiavenato, 2020, p.40). Temos 02 tipos de Gestores: Os membros de grupos, membros de 

organizações. Portanto a variação da raça humana é enorme e cada tipo de pessoa é um 

fenômeno multidimensional sujeito influencia variação de enormidades e variedade internas e 

externas. Uma empresa para gerar resultado precisa ter transparência nas informações junto aos 

colaboradores e um excelente clima organizacional. Nas palavras de (Marques, 2016). O papel 

dos recursos humanos é desenvolver e implementar procedimentos para atender as necessidades 

dos empregados da organização, fomentando a assistência necessária para poder atingir 

objetivos individuais. Durante 20 anos o setor de rh estratégico, área de recursos humanos apoia 

o desenvolvimento das organizações.  

 

As Organizações  

A organização é um conjunto de informações de apoio e informações individuais por 

motivo de apoiar propósitos coletivos. Por meio de uma organização tornando se possível 

prosseguir e avançar objetivos que seriam inatingíveis para um colaborador. 

Nas palavras de (Maximiano, 1992). Uma imensa companhia ou uma pequena oficina 

ou um comércio, como também um laboratório ou corpo de bombeiro, polícia militar, hospital 

ou uma escola são todos exemplos de uma organização. As organizações são responsáveis e 

focadas em gerar bens e serviços com foco em atender as exigências e necessidades da 

sociedade de seus clientes atendendo a demanda do mercado.  

De acordo com (Coelho,2004, p.5) A antiguidades, roupas e acessórios eram 

produzidos em suas próprias casas. Para seus residentes apenas excedentes eventuais eram 

trocados entre vizinhos ou no mercado próximo junto a praças. Nas palavras de (Coutinho, 

2006) As últimas décadas, as organizações têm passado por um intenso processo de 

transformação, isto seguindo paralelamente às mudanças políticas, e econômicas mais amplas 

a crescente competitividade. As organizações buscam colaboradores multifuncionais para seu 

quadro de colaboradores com objetivo de melhorar os indicadores de desempenho e plano de 

negócios como produção e gestão de qualidade total.  

Segundo Silva (2002, p.224). O principal interesse gerencial é elevar a motivação dos 

colaboradores a buscar os objetivos organizacionais mais eficientes e eficazes. 

 

Gestão de Pessoas 

Com a evolução global caracterizada pelo status econômico, PIB com valores e 

competências acirradas para busca de ganho de mercado, otimização de linha e processo da 

redução de custos em suas organizações e economias, alterando seu padrão e readequação o 

mercado e entrega de serviços junto cliente final representando seus stakeholders. 
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Nas palavras de (Vilas et al, 2008). O futuro junto ao avanço das tecnologias e 

robotização passaram a enxergar perfil de pessoas como super dotadas de inteligência, 

conhecimento e habilidade para serem novos parceiros. 

Nas palavras de Chiavenato 2000, p.2). O projeto de utilizar o capital quando for 

projetado e bem investido e administrado com inteligência o capital volta com retorno ao 

acionista e empreendedores. O departamento de Gestão de Pessoas começou a ter outros olhos. 

Segundo Ribeiro (2005). Onde o profissional de RH necessita identificar as pessoas com quem 

trabalha, pois, as mesmas possuem perfil diferente a gestão de recursos organizacionais. 

De acordo com Coutinho (2006). A gestão de pessoas realiza o desempenho de uma 

organização, depende fortemente do trabalho em equipe e comportamental das pessoas junto ao 

time, as partes organizadas são motivadas e qualificadas para atuar em um ambiente de trabalho 

e num clima organizacional próprio para o resultado e desempenho. 

 

Desenvolvimento 

 

Planejamento estratégico do setor de Recursos humanos  

O plano estratégico deriva do Grego Strategos, Significado “Chefe de exército” e os 

militares utilizavam essa época para designar o caminho de guerra. Com foco na vitória.  Esse 

fato desempenha um marco conhecido como a arte de aplicar os meios disponíveis com 

objetivos específicos.  Nas palavras de (Martinelli, 1993). A estratégia organizacional refere-se 

ao comportamento, cultura e integração da organização com integração ao ambiente. A 

estratégia é a base organizada. Nas palavras de Chiavenato, 2010). A capacidade de estratégia 

de uma organização depende do talento de seus executivos e de sua potencialidade. Sem eficácia 

competitiva e os recursos disponíveis tornam-se improdutivos.  

   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nas palavras de (Farias, 2007). O plano de estratégia organizacional atua como meta 

e identifica como oportunidade de melhorias e suas atuações em atividades para meios 
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necessários em suas execuções a nível estratégico, para evolução e crescimento de negócio da 

empresa e fluxo de valor. 

 

Estrutura definidas do Recursos Humanos  

Nas palavras de (Chiavenato 1999). O significado rh ou precisamente dito a gestão de 

pessoas pode ter 03 significados diferentes. 

1- Recursos Humanos como cargo ou departamento: Rh é a célula operacional que exerce 

como staff, um elemento que é prestador de serviços na área de recrutamento e seleção, 

treinamento, remuneração, comunicação, Higiene e Segurança. 

2- O Recursos Humanos como conjunto de práticas de recursos humanos tem como modo 

a organização executar e gerenciar suas atividades de recrutamento e seleção. 

3- O Recursos Humanos Refere se   a profissão que atua em tempo integral em assuntos 

demandados com relação a recursos humanos. 

Segundo Toledo (1986). O Recursos Humanos serve a base da ciência na 

administração que desenvolve todas ações que tem como objetivo a integração do trabalhador 

no contexto da organização e aumento da produção. Crescimento da área de recursos humanos 

em sua origem no mercado do século XIX ocorreram várias mudanças significativas nas 

indústrias devido à mecanização e revolução industrial. O capitalismo em sua categoria gerava 

o sistema de produção. A transformação na reorganização do tempo voltado ao capitalismo foi 

nesse cenário que a administração de pessoas surgiu dentro das organizações, as preocupações 

iniciais eram apenas lucros, mas as pessoas eram consideradas apenas mão de obra fornecedora 

de sua força física. A era Frederick W. Taylor e Henry Fayol esse movimento tinha como 

objetivo proporcionar fundamentação científica para a padronização das atividades. Nas 

palavras de Taylor pode se concluir que a fadiga causada pela padronização das tarefas fazia 

com que os empregados produzissem muito menos do que poderiam. Portanto, foi desenvolvido 

um sistema de administração científica. Que tinha como objetivo a execução de tarefas. Nessa 

era da informação os times de equipe de gestão de pessoas passam a ter planos e atividades 

estratégicas, substituindo os antigos Rh. 

 

Área de atuação do Recursos Humanos  

Nas palavras de Chiavenato, 1999). O rh é uma metodologia de políticas técnicas e 

com práticas pré definidas com foco em orientar a parte comportamental do ser vivo. O 

gerenciamento dessa célula é muito crítico do que a outra área organizacional de uma 

companhia. Segundo Chiavenato existem seis processos para a gestão de pessoas, são elas: 

agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e 

monitorar pessoas. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Recrutamento 

Nas palavras de (Rocha,1996. p.76). Antes da divulgação de recursos nos mercados, 

um planejamento estratégico a fim de verificar suas maiores carências e o qualitativo de pessoal. 

Existem três fases no planejamento de recrutamento, são elas: pesquisa interna, pesquisa 

externa de mercado técnico de recrutamento e monitorar pessoas. 

 

Seleção 

Nas palavras de Marras (2007). A entrevista é uma metodologia que define o perfil do 

candidato com o sistema da vaga. Os principais teste do perfil para a vaga são: Provas ou teste 

de conhecimento, dinâmica de grupo, teste psicológico ou de personalidade, técnico de 

simulação 

 

Metodologia 

Elaborar uma pesquisa para resolver problemas, conflitos de interesse da organização 

com base na pesquisa exploratória. Nas palavras de (Gil 2009). A pesquisa exploratória visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema no intuito de construir pesquisa e estudo de 

caso. A abordagem do estudo é qualitativa pois não pode ser mensurada em números. Nas 

palavras de (José,2016). O processo e seus significado são os principais fatores de uma 

abordagem. O modelo de pesquisa e metodologia da parte organizacional é o principal fator de 

qualquer organização sendo assertivo seus principais resultados e recursos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa científica voltada à área de recursos humanos tem como objetivo 

estruturar a área de recursos humanos, base no desempenho e foco no resultado das 
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organizações. Para análise dos dados foi com grande facilidade a coleta de dados das 

informações e assim atuando na eficiência, eficácia e efetividade da área de rh. O planejamento 

estratégico atua junto à organização no gerenciamento de transformação e da mudança 

principalmente na cultura. Foi importante estruturar e elaborar várias atividades e funções para 

atingir vários resultados não somente qualitativos e quantitativos com foco no financeiro. 

Elaborar treinamento aos colaboradores, pontos estratégicos, motivados a alcançar metas e 

indicadores. A organização tem seus negócios e seu valor individual desenvolvido pelas boas 

práticas e hábitos profissionais. Para esse fim foi elaborada uma avaliação conhecida como 

avaliação de processo identificando a evolução de conceitos e das práticas de rh. Os recursos 

humanos em sua integração entre outros setores existentes dentro de sua organização. Os 

recursos humanos dentro de uma organização hoje. O papel de planejamento, produção de seus 

produtos e serviços, como também a gestão de qualidade e alocação de recursos financeiros e 

seus ativos.   

O Rh é o fundamento básico de planejamento estratégico de qualquer organização para 

ser assertivo em qualquer tomada de decisão.  
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RESUMO 

A Linha de pesquisa é voltada a uma metodologia de pesquisa com modelo de planejamento financeiro para 

agregar valor junto a organização voltado ao simples nacional no segmento de prestação de serviços com foco em 

agregar junto a prestação de processo da área financeira com abordagem e visibilidade no resultado para os pilares 

de gestão financeira de curto, médio e previsão de longo prazo, aplicando melhorias e gerenciando o processo 

através da implementação de uma metodologia seguindo um modelo com foco em colaboradores e gestores em 

gerir e gerenciar o DRE- Relatório de Desempenho. Gerenciando o resultado da organização. Conhecer e gerenciar 

o controle financeiro de seus dados e assertividade na tomada de decisão na base financeira junto à organização. 

O descritivo da base e linha de pesquisa destaca pontos importantes suas oportunidades de melhorias no 

desempenho do negócio. Essa base gera um resultado como referência no pilar financeiro e suas coletas de dados 

e tratativas, gerando um planejamento estratégico para a gestão de desempenho. 

Palavras-chave:  Financeiro. Gerencial. Estratégico 

 
ABSTRACT 

The line of research is focused on a research methodology with a financial planning model to add value to the 

organization aimed at the simple national in the service provision segment with a focus on adding together the 

provision of the financial area process with approach and visibility in the result for the pillars of financial 

management of cost, medium and long-term forecast, applying improvements and managing the process through 

the implementation of a methodology following a model focused on employees and managers in managing and 

managing the DRE-Performance Report. Managing the organization's results. Know and manage the financial 

control of your data and assertiveness in decision making in the financial base with the organization. The 

description of the base and line of research highlights important points and opportunities for improvement in 

business performance. This base generates a result as a reference in the financial pillar and its data collection and 

negotiations generating a strategic plan for performance management. 

Keywords: Financial. managerial. Strategic. 

 

RESUMEN 

La línea de investigación está enfocada en una metodología de investigación con un modelo de planificación 

financiera para agregar valor a la organización enfocada a lo simple nacional en el segmento de prestación de 

servicios con enfoque en sumar la prestación del proceso del área financiera con enfoque y visibilidad en el 

resultado para la gestión financiera pilares de costo, proyección de mediano y largo plazo, aplicando mejoras y 

gestionando el proceso a través de la implementación de una metodología siguiendo un modelo enfocado a los 

empleados y directivos en la gestión y gestión de la DRE- Reporte de Desempeño. Gestionar el resultado de la 

organización. Conocer y gestionar el control financiero de sus datos y asertividad en la toma de decisiones sobre 

las bases financieras con la organización. La descripción de la base y línea de investigación destaca puntos 

importantes y oportunidades para mejorar el desempeño empresarial. Esta base genera un resultado como 

referencia en el pilar financiero y su recolección y manejo de datos, generando una planificación estratégica para 

la gestión del desempeño. 

Palabras clave: Financeiro. Gerencial. Estratégico 

. 

INTRODUÇÃO 

 

Desempenho Financeiro 

Para gerar desempenho na economia das organizações é importante adquirir o 

planejamento estratégico e financeiro para ajustar os fluxos e recursos econômicos com foco na 

finança, o controle e gestão de contabilidade com visibilidade para a gestão e atendimento de 
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normas legais. Haja vista o gerenciamento avaliativo com ferramentas de parâmetros junto a 

organização. A visão de pesquisa científica dessa introdução tem como base apresentar um 

modelo lean voltado ao planejamento financeiro com foco na área de prestação de serviços. O 

mundo encontra-se em evolução com constante mudança no mercado, principalmente na 

economia do País. Como também as brigas de partidos políticos. Com o mercado cada vez mais 

competitivo. Esse modelo pode ser compreendido como uma ferramenta de gerenciamento e 

forte controle de indicadores para conseguir enxergar visibilidades em resultados e lucros. A 

contabilidade é o fluxo de controle e proteção de caixa de uma organização com o propósito de 

mostrar visão sistêmica e controle financeiro. E gerencial assim conseguindo mapear os 

impostos e suas mudanças nas leis. O planejamento financeiro consegue evitar e gerar uma 

visão da saúde da empresa. E sustentabilidade no mercado em defesa também do emprego aos 

seus colaboradores. O objetivo dessa pesquisa é apresentar esse modelo financeiro de 

planejamento com foco no processo financeiro e contábil para tomada de decisões junto à 

gestão. A área contábil nos dias de hoje se não for mapeada e monitorada pode afetar 

completamente a organização.  O interesse da organização e seus colaboradores deve se adquirir 

uma cultura no processo e mapeamento de informações junto ao modelo financeiro com plano 

de metas setoriais para esse setor. 

 

Referência de Base 

Contabilidade e sua atuação. O setor de contabilidade recebe todas as informações 

necessárias, conforme legislação e controle de seus impostos, onde sua atuação deve fornecer 

dados para apoiar na gestão de seus receptores. A área contábil tem como base a ciência que 

estuda e gerencia o patrimônio. Nas palavras de (SÁ, 2008; P.42). Diz que a contabilidade gera 

a base de dados e gera uma paramento para não avançar e ficar no vermelho) essa será sua 

natureza. Nas palavras de (IUDÍCIBUS 2000, p.23) A contabilidade define “o método de 

identificar “mensurar e informar a gestão financeira para as futuras tomadas de decisões. Nas 

palavras de (Ribeiro 2002, p.34) ‘A contabilidade é o patrimônio das organizações e 

investimento, cumprimento de plano de metas setoriais. 

Nas palavras de (SÁ 2008, p.89) “O foco do contábil são: mapeamento de investidores, 

mercado, crédito, social, trabalhista e análise científica. Modelos comportamental, preservação 

de riquezas, administrativa, controle governamental, inventário e auditoria. A contabilidade, 

colaboradores atuam com informações e parâmetros para projetar projeções, decisões, 

segurança no resultado. Segundo Marion (2003, p.25) a contabilidade é um sistema de base de 

dados com coleta de informações para definir no planejamento estratégico e financeiro, 

impactando diretamente no resultado. 

 

Contabilidade Financeira  

Este setor atua na estrutura e projeção de dados para informar as organizações e seus 

gestores. Segundo (Martins,2003) Os acionistas são os principais investidores das organizações, 

onde se mantêm tranquilos garantindo as informações para onde encaminhar seus capitais de 

investimento. Garantindo ao investidor junto ao setor contábil para receber o relatório de 

desempenho. A contabilidade financeira envia aos interessados e diretoria o resultado junto à 

organização. 



 
  
 

22 

Florianópolis, Ed.15, n.01, Setembro/2022 - ISSN/2675-5203 22 

Nas palavras de Martins, p.19) A revolução industrial no século XVIII. Na época 

apenas era abordada ao setor contábil financeiro que se desenvolvia na era mercantilista a gestão 

do controle de gastos e custos e estoque e tinha apenas uma finalidade de comprar, vender e 

lucrar. A área contábil financeira, realiza coleta de dados de informações precisas e direcionadas 

por regras e princípios. Nas palavras (2010, p.10) a área contábil financeira está focada na 

certeza da coleta de informações para área de gestão e gerencial para abordagem no 

planejamento, controle e avaliação de desempenho. 

 

Gerenciamento Contábil  

Conforme Rauber et al. (2005, p.5) A contabilidade Gerencial é uma instrução de 

trabalho e obtida como ferramenta para gerar dados, coletar informações dentro de uma 

organização para tomada de decisão e planejamento estratégico. Nas palavras de ATKINSON 

et al (2000.p 36) a informação gerencial contábil é uma evidente fonte de informação primária 

para tomada de decisão. Nas palavras de (Padoveze, 2010, p.45) O gerenciamento contábil está 

ligado às coletas de dados de informações contábeis que são para controle e planejamento 

estratégico. A contabilidade gerencial é um procedimento para gerenciar os dados e informar a 

situação da saúde da organização especificamente para os colaboradores, gestores e 

investidores, medindo os custos, análise financeiro, balanço e apresentação de desempenho e 

seus relatórios. 

 

Planejamento Financeiro 

Atua com FMEA uma ferramenta de check-in e check-out que realiza uma prévia da 

situação e gerencia dados antes da possibilidade acontecer e gerar pontos críticos. O 

planejamento é a base da organização e para realizar uma boa organização se ganha no controle 

da gestão e gerenciamento de indicadores. Nas palavras de Migliato, 2004, p.31) O 

planejamento é a demanda exercida por atividade a se planejar a execução em dados futuros. 

Nas palavras de (Coelho.2010) é importante o planejamento financeiro para gerenciar a situação 

financeira da organização e ajustar a necessidade de aumentar ou reduzir a capacidade de 

produção. Nas Palavras de Ferreira (2005) O planejamento financeiro é uma parte importante 

do trabalho do administrador para definir o fluxo de valor e planos de metas financeiras. Nas 

palavras de Teixeira e Pereira (2001) A gestão financeira e sua abordagem de processo, devem 

ser consideradas anexas as dificuldades voltadas aos pontos críticos de abordagem ao processo 

e desempenho administrativo. Segundo Ross (2002, p.82) o planejamento financeiro é um dos 

aspectos importante para as consolidações e fortalecimento junto às organizações e objetivos 

financeiros alçados e que ainda visa alcançar. Nas palavras de (Gitman 2002, p.588) As 

empresas utilizam de planos financeiros para gerar informações e dados com objetivos 

imediatos a curto, médio e longo prazo. Portanto, com base no planejamento financeiro no que 

tange a meta e seus objetivos financeiros e estratégicos pode ser alcançado, auxiliando a 

organização e atuação de não conformidade de problemas e suas tratativas. 

 

Planejamento Financeiro de curto prazo 

As tomadas de decisões a curto prazo envolvem encomenda de matéria-prima, 

pagamentos a vista ou desconto na venda do produto. Nas palavras de (Gitman, 2002, p.588) 

Planos financeiros a curto prazo, são ações com planejamento e datas agendadas com períodos 
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de 1 a 2 anos, acompanhados de previsão e de seus reflexos financeiros, além das principais 

metas de planejamento a curto prazo é a previsão de venda. 

 

Planejamento Financeiro de longo prazo 

A denominação do planejamento com longo prazo bem definido a execução desse 

processo junto às atividades contábeis são conhecidas também na organização como 

planejamento estratégico. Segundo Ferreira (2005) as ações planejadas, tem uma provisão de 

seus reflexos financeiros com tendências ao período de 02 anos. Nas palavras de Lucion (2005) 

Os planejamentos financeiros de uma empresa é uma visão sistêmica, gerando oportunidades 

de investimento do capital, transformando em rentabilidade esse capital. Com o planejamento 

Financeiro podemos auxiliar e gerar visibilidades na organização e atuar nas prioridades de seus 

objetivos e negócios. 

 

Fluxo no planejamento Financeiro 

O mapeamento de informações gera um planejamento no fluxo de caixa, servindo 

como base no desenvolvimento financeiro e permite que o financeiro tenha coletado 

informações e dados para a execução de oportunidades a custo de médio, longo prazo. 

Demonstrando as entradas, saídas e monitorando novas oportunidades e utilizando do 

orçamento do caixa. Segundo Ross et. (2002, p.544) O orçamento diz ao administrador qual é 

a necessidade de financiamento a curto prazo. A visão de fluxo de caixa, gerando a estimativa 

de entrada e saída do caixa. Nas palavras de Silva (2005) o demonstrativo do fluxo de caixa 

permite avaliar as alternativas de investimentos e as razões que geram mudanças e aplicações 

do lucro gerado pela empresa, até mesmo os motivos de variação do capital de giro. 

 

Planejamento Financeiro 

Qualquer empresa necessita de planejamento e controle, pois a gestão de estratégia que 

avalia padrões, usado, gastos são coerentes com metas e objetivos da organização. O plano 

financeiro é o processo de qualquer empresa para identificar os gastos e lucros conhecendo a 

entrada e saída de seus fluxos de caixa. Segundo o (GROPPELLI, NIKBAKHT,2010) Uma 

organização fica inadimplente e não consegue cumprir seus papéis e responsabilidades 

contratuais como taxação de juros sobre empréstimos. A falta de planejamento pode gerar falta 

de liquidez, falência, perda de ativos da organização para vias judiciais. Segundo o 

(GROPPELLI 2010, p.325) O mapeamento gera planejamento e gera indicadores de 

desempenho efetivo apoiando na manutenção do fluxo de caixa. A visão de ter um excelente 

mapeamento de informações, coleta de dados, com um planejamento efetivo, reduzindo o risco 

financeiro e apoio em suas tomadas de decisões. Com visão do foco da empresa em sua missão, 

visão e valor. 

 

Desenvolvimento 

 

Estrutura e característica de uma Organização.  

Uma empresa compreendida de CNPJ e endereço fixo da organização, com apoio de um 

contador o mesmo consegue identificar suas obrigação de imposto e emissão de nota fiscal da prestação 



 
  
 

24 

Florianópolis, Ed.15, n.01, Setembro/2022 - ISSN/2675-5203 24 

de serviços ou produtos. A estrutura e característica da prestação de serviços é o que define o CNPJ do 

MEI e simples nacional ou microempreendedor e seu CNAE de atribuição. 

 

Modelo 

A metodologia adotada para cumprir o objetivo gerais e específicos do presente estudo para 

garantir o que se pretende atingir e corrigir o problema ou não conformidade de como trata a questão. 

Nas palavras de Gil (2002) O principal objetivo é a interface de relações entre as variáveis, cumprindo 

e utilizando, ferramentas adequadas para coleta de dados e sistêmica de informações. Segundo Raupp e 

Beuren (2004) a coleta de dados e informações sobre uma não conformidade a qual consegue identificar 

em seu mapeamento agregando valor na melhoria contínua de suas respostas e gerando um resultado e 

um percentual de ganho. Em relação à abordagem de um problema é fazer a pesquisa qualitativa com 

indicadores. 

Nas palavras de Gil (2002) existe uma variedade de informações que deixam de ser exploradas 

diariamente, devida a muita possibilidade de fontes. Nas palavras de Raupp e Beuren (2004, p.92) Nas 

coletas de dados concebe-se uma pesquisa qualitativa através de suas análises e coleta de dados. Foram 

abordados coletas de dados, documentos e planos. Nas palavras de Lakatos (2006) a técnica de coleta 

de dados é informal, ordinária e simples. Registrando a coletar, dados e fatos. A análise dos dados teve 

por objetivo descrever e resumir as observações obtidas. 

 

Apresentação e Análise de dados 

O modelo de planejamento financeiro de uma organização é agregar valor e sustentabilidade, 

como também visibilidade da saúde da empresa gerando planilha e coleta de dados adicionando 

informações relevantes. O modelo de planejamento com previsão de datas a curto, médio e longo prazo, 

auxilia em seus planejamentos estratégicos. Nas palavras de Dolabela (2008) o mapeamento e 

consolidação de pequenas empresas tem como base o pilar de estrutura financeira de uma organização. 

De acordo com Silva (2005). O gestor financeiro necessita carregar em sua bagagem esse conhecimento 

e possuir interface com seus colegas de departamento. E conseguir adquirir conhecimento sistêmico e 

segurança nas informações. Com base na estrutura da planilha e suas coletas de informações gerando 

dados pode se identificar o resultado e também a ociosidade e liquidar os financiamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleta de dados para uma elaboração de planilha mapeada 

 



 
  
 

25 

Florianópolis, Ed.15, n.01, Setembro/2022 - ISSN/2675-5203 25 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A planilha apresentada na sequência poderá ser utilizada para a execução do planejamento da 

empresa 

. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Se a base de coleta de dados for inserir informações na planilha a sua importância é 

gerar indicadores ao setor gerencial e financeiro para poder identificar desvios e poder fazer 
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suas assertividades em suas tomadas de decisões. Com essa base de informações a empresa 

consegue identificar excesso de gasto, evitar ficar no vermelho, podendo também realizar ajuste 

no orçamento. A cultura no preenchimento de informação e armazenar dados diários para 

preenchimento da planilha, com isso o setor financeiro consegue entregar com 100% de certeza 

da coleta de informação e entregando o relatório de desempenho DRE com exatidão nas suas 

informações. Para armazenar um banco de dados de carteira de novos clientes deve ocorrer um 

planejamento estrutural na planilha com base de dados do cliente. Como Cadastro, indicando 

Nome, endereço, e-mail e telefone para contato, mostrando algumas informações dos clientes 

que podem auxiliar o empreendedor nas ações de marketing da empresa. Com base na relação 

ao controle comercial, é necessária uma planilha de vendas a qual pode ajudar o empreendedor 

a compreender como a sua empresa fatura. 

O planejamento através de planilha e relatório ajuda no crescimento da empresa e em 

seu planejamento estratégico e desenvolvimento de novos negócios e informatização do sistema 

que atenda a toda a cadeia de suprimentos da empresa. E a demonstração de seu fluxo de caixa 

saudável. Além disso, sua utilização traz vantagens à empresa, pois com a análise da DFC é 

possível diagnosticar os excedentes de caixa, projetar os fluxos futuros, além de verificar a 

capacidade de pagamento das dívidas. 

A metodologia dessa planilha tem como base mostrar o que é faturado a cada mês e 

também o quanto se recebe mês a mês 

Elaboração de uma planilha de fatura voltada à coleta de dados de Mês a Mês. 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Essa planilha pode apoiar na gestão financeira organizados as faturas. Nas palavras de Silva 

(2006) fala sobre a observação de controlar todos os dados diariamente, não deixando para fazer o 

preenchimento no final do mês, podendo ocorrer erros e falta de dados na planilha, impactando 

fortemente ao desvio da informação junto a organização. O jeito de fazer e seu planejamento existem 

várias maneiras de fazer e modelos. Assim poderá monitorar seus Fluxos e criar seus ajustes, gerando 

possibilidades de ter gestão visual de seus orçamentos enquanto estiver seguindo as atividades. Com um 

bom mapeamento de coleta de dados se consegue gerenciar um planejamento e atuar no controle de 

gestão financeira da empresa, atuando nas entradas e saídas da empresa e protegendo seu fluxo de caixa; 
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com base na pesquisa é muito importante as organizações de prestação de serviços entre outra utilizar 

planilha voltadas a gastos e ter visibilidade de seus negócios a curto, médio e longo prazo, com 

planejamento forte de execução de cliente, comercial e entrega de seus serviços com qualidade, focando 

no equilíbrio e saúde da empresa. Atentar no fluxo de caixa da empresa, recebimentos, pagamentos e 

principalmente de imposto e produtos, assim facilitando na visibilidade de indicadores, plano de metas 

setoriais e saúde financeira da empresa. 

 

Considerações finais.  

O principal objetivo agregado foi o ganho do desenvolvimento desse modelo, de 

planejamento estratégico financeiro com foco na organização da área de prestação de serviço, 

agregando valor junto a gestão e processo financeiro e contribuir na coleta de dados junto ao 

pilar financeiro de curto, médio e longo prazo. Implementar o modelo desenvolvido agregando 

valores aos colaboradores gestores para alcançar resultados Financeiros. Ao coletar dados e 

utilizar as ferramentas corretas como a planilha e seus mapeamentos de dados de entrada e 

saídas com visibilidade de metas previstas, fluxo de caixa e comparação dos anos anteriores 

gerando informações ao responsável para a coleta de dados. Com ganho no tempo de acesso, 

redução de custo, implementação das melhorias através das visibilidades e ousar em criar metas 

tangíveis. 

O planejamento financeiro consegue executar suas atribuições e pagamento com 

programação e sem programação obtendo um fluxo de caixa. A estratégia é uma arte para 

vencer uma guerra. 
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RESUMO 

As atribuições e seus papéis de responsabilidades na área de pesquisa em controladorias existem vários pontos 

críticos com oportunidades de melhorias na base de concepção e conceitos que não são tangíveis, como também 

passíveis de erros com falta de interpretação tanto na literatura quanto na execução. Essa pesquisa científica tem 

como foco mapear e identificar e analisar as principais atribuições da controladoria em base de estudos empíricos 

e manual para referência. A pesquisa levou através de seu mapeamento de processo nas atribuições e suas 

atividades um salto no lançamento de novas obras, realização de publicação de artigos na área de controladoria. A 

visão sistêmica e sua funcionalidade está consolidada em termos de obras e manuais com forte destaque de atuação 

no planejamento, ação estratégia, controle contábil, DRE relatório de desempenho e interpretação, a visão 

sistêmica no Brasil e é um processo consolidado gerando base para áreas de controladorias e fisco. 

Palavras-chave: . Controladoria. Visão. Sistêmica. Desempenho. 

 
ABSTRACT 

The attributions and their roles of responsibilities in the area of controllership research there are several critical 

points with opportunities for improvements in the base of conception and concepts that are not tangible, as well as 

prone to errors with lack of interpretation both in the literature and in the execution. This scientific research focuses 

on mapping and identifying and analyzing the main attributions of the controllership based on empirical studies 

and a manual for reference. The research took, through its process mapping in the attributions and its activities, a 

leap in the launch of new works, publication of articles in the controllership area. The systemic view and its 

functionality is consolidated in terms of works and manuals with a strong emphasis on planning, strategic action, 

accounting control, DRE performance reports and interpretation, the systemic view in Brazil and it is a 

consolidated process generating basis for areas of controllers and tax authorities. 

Keywords: Controllership. Systemic. View. Performance 

. 
RESUMEN 

Las atribuciones y sus roles de responsabilidades en el área de investigación en el control existen varios puntos 

críticos con oportunidades de mejora en la base de concepción y conceptos que no son tangibles, pero también 

susceptibles de errores con falta de interpretación tanto en la literatura y en la ejecución. Esta investigación 

científica se enfoca en mapear, identificar y analizar las principales atribuciones de la contraloría con base en 

estudios empíricos y un manual de referencia. La investigación propició, a través de su mapeo de procesos en las 

atribuciones y actividades, un salto en el lanzamiento de nuevos trabajos, publicación de artículos en el área de 

contraloría. La visión sistémica y su funcionalidad se consolida en términos de obras y manuales con fuerte énfasis 

en la planificación, la acción estratégica, el control contable, el informe e interpretación del desempeño de la DRE, 

la visión sistémica en Brasil y es una base generadora de procesos consolidada para las áreas de controladores y 

autoridades fiscales. 

Palabras clave: . Controladoria. Vista. sistémico Rendimiento 

 

INTRODUÇÃO 
 

Desempenho Financeiro 

A controladoria visa atuar em seu conceito mais sólido com conceito de identidade 

própria. A metodologia atua nas funções e atribuições básicas é importante para aprimorar e 

ajustar qualquer área do conhecimento não sem menos ou com diferença de controladoria. A 

controladoria atua em um conhecimento não abordado em outros materiais de disciplina junto 

a contabilidade Gerencial. Nas palavras de (Lunkes 2009) O desenvolvimento junto ao 

mailto:gregoriopintoleite@gmail.com
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cumprimento de integração e interação dos princípios teóricos com a prática sendo influenciado 

pela parte conceitual. Nas palavras de (Kupper 2005) Diferente de suas origens, as funções da 

área de controladoria apenas em estudos empíricos em nosso território nacional brasileiro, as 

pessoas que atuam nessa área são conhecidas como controller. Segundo (Lunkes e Gasparetto 

2010). O controller é um colaborador que atua em diferentes áreas de atividades na organização 

como planejamento, controle, sistema de informação e contábil, A base da controladoria básica 

como órgão de representação e associação, relatórios sobre estudos empíricos. Estrutura de 

Literatura Conceito e sua Controladoria A controladoria e sua posição de controller surgiu no 

Brasil em 1960. Como vinda das empresas dos Estados Unidos. Segundo a pesquisa realizada 

por um jornal famoso na época conhecido como jornal do brasil em 1960. Informa que o Brasil 

apresentou uma busca na vaga de Controller e assim criando a cultura de buscar profissionais 

capacitados nessa área. Eram brasileiros e gestores gerenciais responsáveis pela área de 

contabilidade e financeiro das organizações. Esse mercado agregou valor no crescimento para 

a pós-graduação em ciências contábeis. Segundo (Almeida e Parisi, 1999) os estudos 

apresentam a controladoria como duas bases conceituais sendo elas as administrativas e a gestão 

de sistema organizacional. 

 

Funções de controladoria  

Seu objetivo é de atuação com determinação de área técnica e do conhecimento. 

Segundo (Horvath,2006) Para adquirir conhecimento e desenvolver habilidades de 

controladoria é necessário ter conhecimento em a) Órgão de representação, b) Retorno sobre 

estudos empíricos e específicos de atividade, c) publicação sobre soluções típicas, de Manuais 

e referência de obras. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em 1946 O controller institute of américa recebeu controller o título de The place of 

the controller office, essa direção contem 17 funções e logo mais foram atribuídas para 06 grupo 

de funções e com a mudança 1962 e por ocasião da mudança passou para o controller Institute 

of America for financial executives institute (FEI). Segundo (Wilson,1963) a visão sistêmica 

dos norte- americanos em seu macroprocesso entende que a área de controladoria geral, 

contabilidade de custo, auditoria, imposto, seguro e estatística e aplicação de funções contábil 

para resolução de problemas administrativos. 
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Funções da controladoria : Análise Cenário Brasileiro. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Segundo (Messner al,2008) com base nas funções a controladoria é responsável pela 

coordenação do planejamento, controle e sistema da informação. Segundo (Weber,2004). A 

visão dos autores norte-americanos é substancialmente diferente em conflito de ideias e 

informação devido ao uso de inteligência artificial e conceitos de análise através de ferramentas 

e metodologia dos alemães autores. 

 

Pesquisas Anteriores 

O foco do mapeamento e eficácia de suas funções da controladoria foram feitas análise 

de pesquisa na base ISI e SCOPUS e Tese e dissertações IBICT descritas na sequência. Segundo 

Menezes e Riccio (2005). Foram abordados e definidas a linha de pesquisa em relação a 

controladoria como foco em gestão de inteligência e informações com base no controle de 

modelo econômico e financeiro da organização. Segundo Borges e Gil. (2005). Foi feita uma 

pesquisa para o perfil do controller a controladoria na gestão da tecnologia de informação foi 

estimada através de uma pesquisa aleatória de 20 gerentes da tecnologia de informações. Foi 

estimado através de uma pesquisa o resultado (88%) participação da gestão estratégica, 82% 

não concorda que a controladoria participe da gestão do banco de dados, 93% no suporte de TI 

na gestão E Business, 71% nas definições das métricas aplicada em TI, 93% gestão de 

documentos e 100%, gestão de contrato. 

Segundo (Borinelli (2006) Estabeleceu, com base em sua estrutura conceitual básica 

de controladoria com as funções contábil gerenciamento estratégica, custo, tributária, de 

proteção, 

e controle de ativos e controle interno. Segundo (Beuren, 2008) realizaram uma 

pesquisa com foco em função e controladoria com base em 26 documentação do programa de 

Pós graduação em contabilidade no Brasil. Sua linha de pesquisa mapeada em coleta de dados 

identificou que as funções mais destacadas são 73% contábil, 68% gerencial, 65% custo (80%) 

controle interno (31%) tributação, proteção e controle ativo com 19%. Nas palavras (Guimarães 

et al. 2009). Fizeram uma análise via mapeamento sobre a importância da controladoria junto a 

gestão de risco. Junto a 20 organizações não financeiras, seus resultados demonstram que a 

controladoria fornece suporte à gestão de risco por meio de informações que contribuem para 
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reduzir os riscos. Segundo (Cruz 2009) Aborda sobre a estrutura conceitual básica da 

controladoria e inseriu o 50 banco brasileiro como foco nos maiores bancos. Seus resultados 

demonstraram que as funções contabilidade societária, fiscal, gestão, informações, 

atendimento, a usuários externos, não foram apontadas funções básicas desempenhadas pela 

controladoria. Segundo (Weber,2011) Realizamos uma análise de dados confrontando os níveis 

de várias tarefas em relação ao conteúdo e ao processo, indicando que os estágios de seu 

desenvolvimento são geradas um ponto de gestão visual de tomada de decisão e sim alternativas 

de tarefas mutuamente excludentes, mas sim para um padrão superior de responsabilidades e 

funções adicionais. 

 

Desenvolvimento 

 

Estrutura e característica de uma Organização.  

Metodologia da Pesquisa 

A metodologia que será utilizada na construção do referencial no processo de seleção 

e Análise de resultado. 

 

Processo para reconstrução do referencial teórico  

A referência bibliográfica do processo estruturado é dividida em 03 fases: a) escolha da base 

de dados, b) seção de artigos d) análise sistêmica. Segundo (Rosa. 2009) o mapeamento de primeira 

escolha é a base de dados, a segundo é o portfólio de artigos, Terceira Citações.Com a análise 

bibliométrica sistêmica da base dos artigos e tema. Com a coleta de base de dados dessa informações 

selecionados artigos foram realizadas sequencialmente na base de dados International Statistical 

Institute (ISI) e Scopus. Os dados de coletas foram controller(s), e combinações. Também ocorreram 

consultas nas bases de dados de testes e dissertações do Instituto brasileiro de informações em ciência e 

metodologia (IBICT). Com base na palavra-chave “Funções da controladoria” e no título e resumo. 

Procedimento para coleta de dados. A pesquisa foi realizada através de pesquisas em revistas e 

congressos de contabilidade no Brasil. Além de mapear e gerenciar as publicações em controladoria, as 

principais revistas de contabilidade. Segundo Qualis (Capes), no congresso de contabilidade foram 

verificadas as observância da habilidade de órgãos oficiais e governamentais. Foram elaborados 

documentos e representação como CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE E 

ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA. Na parte de estudos empíricos, junto a análise que se limita a 

revista de Contabilidade demonstra seu perfil estratificado. A descrição para as revistas considerou o 

termo! Contabilidade" ou ‘contábil” e suas inclusão no quáli da Coordenação de aperfeiçoamento do 

campus com base em suas ponderações A1, A2, B1,B₂ E B₃. Sua escolha do qual se baseia a sua grande 

utilização na classificação de pesquisa, inclusive para avaliar programas. Foram realizadas as obras e os 

manuais e incluídas apenas aquelas funções destacadas na literatura. 

 

Resultados 

O conjunto de funções será contextualizado com análise de normas e órgãos oficiais e de 

representação e manuais de controladoria. 

 

Definições de órgãos oficiais ou de representação. 

Os órgãos representativos brasileiros não apresentam as funções de controladoria. O ministério 

de trabalho e emprego, por meio da portaria ministerial n.397, prevê que a função de controller está 

inserida na classificação brasileira de ocupações (CBO) como sinônimo da ocupação Contador. 
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 Principais funções de estudo empíricos 

 
Autor: Autor desconhecido 

 

Quanto a sua regulamentação, principalmente das profissões, segundo o conselho federal de 

contabilidade, prevê a função de controller. As fontes destacam no estudo empírico estão a 

contabilidade, administração, impostos, DR. desempenho de relatórios.  

 

Definições em obras e manuais.  

A consolidação em termos de obras e manuais foi no ano de 2000 com lançamento de mais de 

20 livros, com parte da criação da disciplina de controladoria junto a cursos de pós-graduação. O Brasil 

possui mais de mil cursos da área de contabilidade e 20 novos cursos de mestrado e doutorado na área 

de contabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Principais funções listadas em obras e manuais de referência no brasil 
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Autor: Autor desconhecido 

 

Relatório de Desempenho 

A controladoria estava embasada no controle e sua base estava na contabilidade, com aumento 

de seu perfil para trabalho de controller e demanda junto organizações, como planejamento e sistema de 

informações sua habilidade de atribuição cresceram conforme uma linha linear, pois outros países 

tiveram seu estilo de controladoria em estágios diferentes. A controladoria deve a influência norte-

americana nos primórdios de sua instituição, deslocada e introduzida no Brasil pelo estado unidos 

segundo (kanitz,1976). No Brasil atualmente se considera muitas vezes o analista contábil, contador 

como controlar o mesmo perfil profissional sem entender a diferença e função. Segundo (Kaplan, 

Norton, 1997). Não é possível fazer a movimentação de um veículo ou conduzir o mesmo, com visão 

no retrovisor. O ponto de referência a função com elaboração de relatórios e interpretação, está com 

vínculo parcialmente a visão de enxergar as coisas.com ponto de vista de um profissional que fornece e 

abasteça a demais. Nas palavras (Siegel, Kulesza,1996) descreveram que a controladoria deve ser 

especializada na sua base de informação e possivelmente atuará na tomada de decisão junto ao 

planejamento estratégico. Segundo (Crepaldi,1998). O próprio conceito de controle interno prevê 

proteger ou salvar os ativos. 

 

Funções Básicas consolidadas a partir de estudos empíricos e da literatura. 

 

Funções Empíricas: Contábil, controle, administração , elaboração de impostos, interpretação, 

planejamento, controle interno.  

Função da literatura: Controle, planejamento, Sistema de informações, contábil, elaboração 

do relatório e interpretação. 

Funções consolidadas: Planejamento, controle, contábil. Elaboração de relatórios e interpretação. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Controladoria  

 

Para ter assertividade nas informações a atender demanda de coleta de dados em suas 

informações. A publicação de livros buscando atender o tema “controladoria” em sua essência de 

nomenclatura de vários países. Segundo (Lunkes et at,2012) Fala sobre comportamentos parecidos, com 

uma percepção dos congressos e eventos da área, onde dispõe sua preocupação sobre embasamento do 

assunto e sua demanda. Segundo (Richartz et al., 2012) em suas 22 atividades de planejamento para 

universidades brasileiras, ter verificado o conteúdo de emendas mais evoluídas e consolidadas com 

atribuição de controle, ainda assim confundido com o contador. Segundo (Weber 2011). Fala sobre o 

modelo de controladoria só poderá dar (resultados) se atuar como um braço, enquanto se efetiva suas 

atribuições e suas atribuições. A controladoria necessita de duas coisas: a) Definir seu papel, b) Controle 

e Sistema contábil. Ainda que ocorra conflito e interesse de informações com foco em controladoria e 

não excludentes, mas sim complementares em nenhuma organização pode ser e de coletar informações 

com resultado assertivo do passado é negligenciar com as informações e dados que o futuro aspira. 

Devemos, sim, mapear todas as informações e mapear um desenho de futuro com foco no resultado e 

com eficiência em sua ascensão. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A base da pesquisa foi mapear todas atribuições e identificar funções da controladoria. Foram 

identificadas várias obras e manuais de referência e artigos com foco em contabilidade, controle de 
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administração de impostos, planejamento, elaboração de relatórios como DRE e interpretação. Na parte 

teórica é composto por artigos, livros e manuais de controladoria. A pesquisa identificou que existem 

atribuições mapeadas com fluxo para cada processo tanto para modelo empírico quanto na teoria. Ds 

controladoria. O desvio deixa um vácuo com oportunidades de melhorias e projetos de correção e 

atualização no que tange a perspectiva do organismo vivo. O conduzindo a comportamento de erro. O 

processo de controladoria não é excludente nem exclusivo e, sim, complementar, Podemos assim dizer 

uma complementação de dados. Os erros que vinham ocorrendo anteriormente devem ser estruturados 

gerando melhorias em todo o fluxo. Com robustez no processo. Essa melhoria deve ser aplicada para o 

crescimento e desenvolvimento do Brasil. O estudo apresentou oportunidades de melhorias na 

classificação das funções, empreender pesquisas para estruturar os meios e utilizar uma palavra 

semântica para a função, subfunção e ferramentas de gestão e indicadores de alta performance. 

Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o 

que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia.”, segundo William Edwards 

Deming. Guru da gestão de qualidade. 
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RESUMO 

A Linha de pesquisa é voltada para gerenciar o modelo de negócio com base em tomada de decisões assertivas 

dentro do processo contábil, gerando assertividade e atingindo seu objetivo gerencial. Foi a estrutura aplicada à 

MFA — análise de feedback de mercado voltado para a coleta de dados e informações para 20 organizações em 

uma região de São Paulo. Com foco no setor de alimentos com a responsabilidade importante movimentando 

consideravelmente o setor financeiro gerando carga e capacidade para uma quantidade significativa de pessoas 

agregadas ao processo de alimentos. Na oportunidade os empreendedores, sem a utilização de nenhum controle 

gerencial e gestão da empresa e sua principal tomada de decisão, garantir sobrevivência e gerar resultado a 

empresa. Com todo o mapeamento levantado na pesquisa foi o cruzamento da direção da gestão estratégica junto 

a gestão de negócio e confronto de dados fornecidos pela contabilidade com objetivo de decidir o equilíbrio da 

tomada de decisão e ações colocadas em andamento. 

Palavras-chave: Contabilidade. Assertividade. Cruzamento. Dados. 

 

ABSTRACT 

The research line is back to managing the business model based on assertive decision making within the accounting 

process, generating assertiveness and achieving its managerial objective. The framework was applied to an MFA 

— market feedback analysis aimed at collecting data and information for 20 organizations in a region of São Paulo. 

Focusing on the food sector with the important responsibility moving considerably the financial sector generating 

load and capacity for a significant amount of people added to the food process. At the opportunity, entrepreneurs, 

without the use of any managerial control and management of the company and its main decision-making, 

guarantee on experiences and generate results for the company. With all the mapping raised in the research, it was 

the crossing of the direction of strategic management with the business management and confrontation of data 

provided by accounting in order to decide the balance of decision making and actions put in progress. 

Keywords: Accounting. Assertiveness.Data. Crossover. 

 

RESUMEN 

La línea de investigación vuelve a la gestión del modelo de negocio basado en la toma de decisiones asertivas 

dentro del proceso contable, generando asertividad y logrando su objetivo gerencial. La estructura se aplicó a un 

MFA: análisis de retroalimentación del mercado destinado a recopilar datos e información para 20 organizaciones 

en una región de São Paulo. Centrándonos en el sector alimentario con la importante responsabilidad de mover 

considerablemente al sector financiero generando carga y capacidad para una cantidad significativa de personas 

añadidas al proceso alimentario. En la oportunidad, los emprendedores, sin el uso de ningún control gerencial y de 

gestión de la empresa y su principal toma de decisiones, garantizan la experiencia y generan resultados para la 

empresa. Con todo el mapeo planteado en la investigación, fue la intersección de la dirección de la gestión 

estratégica con la gestión empresarial y la confrontación de los datos proporcionados por la contabilidad con el 

objetivo de decidir el equilibrio de la toma de decisiones y acciones puestas en marcha. 

Palabras clave: Contabilidad. Asertividad. Cruce. Datos. 
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Área Contábil 

A contabilidade está ligada ao desenvolvimento da raça humana junto ao processo 

evolutivo começou a identificar e gerar a natureza a sua sobrevivência, gerou a metodologia 

com normas técnicas e coleta de dados e controle de riquezas geradas. Nas palavras de Crepaldi 

(2006, p.19) a contabilidade na área antiga com seu uso era registrado por civilização antiga 

onde já se via o controle através do registro de posse, evidenciando uma tração de normas 

contábeis. Em nosso cenário brasileiro aborda uma pesquisa onde a maioria do mercado 

brasileiro é constituída de micro empreendedores, pequenas empresas e são carentes de 

ferramentas para uma boa administração em seus empreendimentos. A contabilidade se 

envolveu muito junto a suas civilizações e se desenvolveu de modo a demonstrar sua demanda 

crescente através de informações para a empresa. Empurrando a gestão em suas ativações de 

planejamento estratégico e tomada de decisão. A verificação de eficácia junto a contabilidade 

gerencial tem sido usada no apoio à execução de decisões garantindo a continuidade do 

microempreendedor e pequenas empresas. A pesquisa aborda a importância da contabilidade 

gerencial e suas ferramentas para assertividade em suas tomadas de decisões. relata também a 

responsabilidade de suas atribuições sócio econômicas que o microempreendedor e pequenas 

empresas representam ao território brasileiro para sua continuidade em utilizar esse mecanismo. 

 

Base teórica  

 

A partir da contabilidade Gerencial.  

No século XVIII, a revolução industrial trouxe grandes mudanças profundas e irreversíveis ao 

cenário empresarial, trazendo uma cultura e avanço de tecnologias, conhecimento e reformulação de sua 

era na história. Segundo (Atkinson et al. 2020) aborda um ponto de vista importante em eu a carga de 

atividade pela informação gerencial contábil pode ser atribuída aos estágios com base no início da 

revolução industrial nas áreas de tecelagem, em fábricas de armas e em outras operações industriais. Os 

registros da tecelagem no início do século XIX mostram que, por exemplo. Os administradores recebiam 

informações sobre o custo por hora x conversão de matéria-prima (algodão) em produtos intermediários. 

(fio e linha de costura). Com base no início da consolidação das técnicas da contabilidade gerencial, 

surgiu na fase pré-industrial e se consolidou com a crescente demanda por informações trazidas com a 

revolução industrial. Segundo Padoveze (1998, p.103) aborda sua mensagem nos seguintes dados 

associada com o capitalismo industrial e apresentou um grande desafio para o desenvolvimento 

industrial, necessitando assim um gerenciamento contábil interno devido os surgimentos da 

complexidade dos processos de produção objetivando na tomada de decisão. A responsabilidade da 

contabilidade gerencial gera dados importados para a administração, gerando apoio em suas coletas de 

dados e informações para sua verificação de eficácia e planos de metas e seus objetivos. Segundo 

Crepaldi (2006, p.20) a contabilidade gerencial é um fator onde seu ramo de contabilidade tem como 

foco, fornecer dados aos administradores da empresa, que auxiliam em seus papéis e responsabilidades 

através de um adequado controle de insumos efetuado por um sistema de informação gerencial. Sua 

consolidação como metodologia e instrução de modelo é indispensável em todo seu processo de 

assertividade nas tomadas de decisões estratégicas, gerando relatórios para vários setores como gestores 

de sua área. Extraindo assim o valor de dados e informações, eliminando gastos necessários, custo de 

produção e porcentagem nos lucros. O desempenho das organizações e seus investidores. Segundo 

Oliveira (2016, p.26) afirma que a constante base no uso de informações dadas e coletadas pela 

contabilidade pode diretamente influenciar as empresas no desempenho da organização e desempenho 
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econômico-financeiro quando as melhorias nos processos são necessárias acontecer. O mapeamento nas 

coletas de dados e informações que geram a situação econômica da organização com dados importantes 

e seguros nos resultados e seu desempenho, atua como abordagem de forma segura em todas as tomadas 

de decisões da organização para todos os colaboradores que usam abordagem de orientação para tomada 

de decisão. Nas palavras de Atkinson et al. (2000, p.36) é um processo de produzir informações de dados 

operacional e financeiros para colaboradores e administradores. A gestão de processo deve ser 

posicionada e delegada para cada envolvido em sua atividade de demanda e orientação de investimento 

e operações. O dever da empresa tem como objetivo proteger o caixa da empresa reduzindo gastos, 

consolidando e adequando as mudanças, posicionando para o mercado cada vez mais competitivo. A 

contabilidade gerencial possui como característica o destaque na produção de relatórios gerenciais 

atualizados, com base em sua assertividade nas informações. Segundo Lacerda (2006, p.18) a sua 

estratégia em implementar a contabilidade gerencial na organização conseguirá gerar uma infinidade de 

ferramentas para apoiar na gestão econômica financeira, atuando fortemente com os resultados no 

desempenho de sua gestão e sua área administrativa. 

 

Metodologia da Pesquisa  

A Linha de pesquisa abordou as práticas de contabilidade gerencial alinhada junto às tomadas 

de decisões das micro e pequenas empresas, a sua medição é em caráter quantitativo que tem como base 

suas características na coleta de dados para atender a eficácia da pesquisa. Segundo Silva (2010,0.28) o 

modelo quantitativo e sua metodologia é muito usado no desenvolvimento de pesquisa na base social, 

econômica, comunicação e administrativa. Representando uma média assertiva de seus resultados pelo 

seu estilo de técnicas e estratégias. A pesquisa foi exploratória e descritiva explorando a busca de 

entender o conceito e sua introdução junto à pesquisa. Segundo Gil (2002, p.42) Seu objetivo são suas 

coletas de dados e características definidas pela população ou fenômeno em relação às suas variáveis. 

Sua metodologia foi baseada através de uma revisão de auditoria bibliográfica. Onde se media a extrema 

importância da contabilidade gerencial e suas coletas de dados. A percepção de coletar dados foi 

estruturada e desenvolvida sua aplicabilidade através de um questionário com questões de múltiplas 

escolhas, evoluindo com aplicação de prática de contabilidade gerencial. Sua razão pela pesquisa tem 

como base o tempo atuado no mercado de alimentos e a dificuldade de se manterem muito tempo e a 

falta de verificação junto à contabilidade. Segundo a coleta de dados obtidos na coleta de 30 micro 

empresas pesquisadas do ramo de alimento foi executada a medição de análise do processo decisório 

das informações geradas pela contabilidade gerencial e suas importância para sobrevivência no cenário 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medição e Análise de dados com seu resultado 
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            Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Segundo Oliveira (2016) sobre o encerramento dos CNPJ constatou que a sua falha está na 

contabilidade gerencial são o principal motivo, junto a falta de conhecimento e utilização de dados 

contábeis por parte do empreendedor utilizando serviços em 60% e alimentação e 40%. O setor de 

alimentação e serviços vem apresentando um crescimento no cenário de sua categoria junto ao seu 

cliente. 

 

. Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A consolidação Como principal input de entrada para o mercado formal no território 

brasileiro. Segundo Sebrae (2017) Realiza um demonstrativo que aponta as micro e pequenas 

empresas com representação da economia de 98% dos estabelecimentos. 
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. Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Foi realizado o levantamento referente a geração de empregos na questão mapeou se as coletas 

de dados junto às informações na geração de emprego o seguinte (25%) da empresa total de 05 possui 

de 6 a 9 pessoas ocupadas ao analisar pessoas trabalhando acima de 09 colaboradores apresentou um 

aumento de 50% com um quadro funcional de 10 a 19 colaboradores ocupados com suas cargas de 

atividades. Representando a 30 empresa a amostra com 5% possui 50 ou mais colaboradores. Referente 

ao sistema tributário e ainda o uso de contabilidade é somente para atividades fiscais e CLT trabalhista, 

com gestão que se apodera a utilizar assertividade em suas tomadas de decisões com seletiva escolha 

para o sistema tributário que seja menos oneroso e burocrático. A constituição federal estabelece 

tratamento diferenciado a indicadores de PMEs conforme descrito em seu artigo 179, onde estabelece 

que a União, Estado, distrito federal e os municípios dispensarão tratamento jurídico diferenciado 

visando simplificar as obrigações. 

 
. Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Segundo Ferronato (2011, p.46) Fala sobre a instabilidade do marco institucional ao sistema 

tributário de sua padronização de exigências e normativas burocráticas de medida descritiva em seu 

governo. A tomada de decisão nas PMEs refere-se a algumas (particularidades) como escassez de 

recursos, financeiros e materiais e a ausência de colaboradores qualificados, centralização de tomadas 

de decisão e dificuldade de capital de giro. Segundo Silva e Marion (2013) Os relatórios em sua maioria 

são empresas ligadas a família, proprietários e alguns funcionários e materiais essa característica coloca 

em desvantagem com relação a profissionalização do dia a dia da organização. 

 
. Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A gestão de processo e tomada de decisão aborda tema no uso de informações gerais nas ações 

tomadas pelo controller ao enfrentar diversas dificuldades na direção da gestão de negócios. Segundo 

Ferronato (2011) A contabilidade nasceu da atitude de gestores patrimoniais atuando com seu tempo 

como importante instrumento de controle e auxilia em seu processo de decisão a centralização das ações 

comuns nas PMEs é abordada em duas empresas 10% mostrando as decisões tomadas baseada em 

empresário nas avaliações das informações conduzindo para a contabilidade como um elemento batizado 

já na segunda empresa os outros 10% atuando um gerente como analista de das decisões utilizando 

dados. Diante da avaliação do uso de práticas de avaliação dentro da área da contabilidade gerencial, foi 

respondido de uso de instrumento que possa impedir o estado de sua responsabilidade; por isso, é o 

papel fundamental das ações contábeis. A pesquisa de origem de suas informações contábeis. Segundo 

Marion (2012,p.453) a forma considerada a DFC indica a origem de um todo o dinheiro que entrou no 

Caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do caixa em determinado período e resultou 

no fluxo financeiro. 
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. Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Segundo Oliveira (2016) Afirma que as ferramentas podem ser utilizadas nas PMEs como 

auxílio a empreendimentos mundiais bem sucedidos independente de sua estrutura. Após análise de 

coleta de dados de informações e análise de seu relatório e demonstrativo contábeis se consegue definir 

o instrumento de trabalho gerencial da organização em sua demonstração do resultado do exercício, elas 

apresentadas pela contabilidade com informações minuciosas com indicadores que auxiliam a medir 

pontos críticos. Segundo Marion (2012, p.41) o relatório contábil gera uma ação presumida e ordenada 

de dados coletados pela contabilidade com objetivo de mapear o que utilizam a contabilidade registrando 

um determinado período. Segundo Oliveira (2016, p.36) O estudo em relação às receitas e despesas. A 

maioria dos gestores conhece o ponto de equilíbrio preço e venda e os custos de seus produtos e matérias. 

Trazidas e conduzidas para a contabilidade gerencial tendo uma grande importância no gerenciamento 

de custos a formação do preço de venda impedindo colocação do produto para a venda com preços 

competitivos e margem lucro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa foi elaborada para entender a função da contabilidade e seu gerenciamento 

como metodologia de ferramenta que não pode deixar de ser usada para fins de tomada de 

decisão para o empreendedor, gestor garantindo a continuidade da organização atuando como 

base para a conservação e sustentabilidade do negócio e seu crescimento. O principal equilíbrio 

do negócio é sua competição frente ao concorrente, atuando nas oportunidades de melhorias, 

conseguindo prever e antecipar cenários futuros de declive como pontos de dificuldades. O 

modelo de base e prática na contabilidade vem se estruturando durante seu tempo sendo 

otimizada de forma sistêmica, atingindo os planos de cumprimento de metas setoriais. Com as 

mudanças na área de TI. No sistema global a contabilidade de qualquer ramo acabou em optar 

em deixar dentro das ações de gerenciamento, sendo um fator determinante, para longevidade 

e economia patrimonial. O desempenho das PMEs pode definir se é ou não lucrativo e rentável 

e consegue medir se a empresa irá fechar as portas ou continuar operando com favorecimento 

no resultado. 
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RESUMO 

A Pesquisa é baseada junto a abordagem judicial de recuperação da organização, tendo estratégia as mudanças na 

base legislativa ocorridas em ordem jurídica através da lei n.11.101 de 9 de fevereiro de 2005, Lei de recuperação 

de empresa e falência) que substitui a antiga lei de falências (Decreto possibilita a superação da crise econômica e 

sócio econômica financeira pela qual a empresa situa-se em sua insolvência, de fato ou aparente, mantendo a gestão 

de empregos dos trabalhadores a manutenção de sua fonte produtora. A maior presteza intenção dos credores é a 

preservação, conservação e sobrevivência da empresa e estimulando a economia de sua região. A sua abordagem 

e seu princípio se rege de uma maneira, muito importante em seu intuito de conjuntamente com todos os dados e 

base dos fatos para pedido em juízo a recuperação judicial extra e seu respectivo efeito e causa. A juntada de 

documentos se faz obrigatório para fazer o pedido e seu procedimento judicial e extrajudicial. 

Palavras-chave:  Plano. Recuperação. Judicial. Lei. Recuperação 

 

ABSTRACT 

The Research is based on the judicial approach to the organization's recovery, having a strategy for the changes in 

the legislative basis that occurred in the legal system through law n. of bankruptcy (Decree makes it possible to 

overcome the economic and socio-economic financial crisis by which the company is in its insolvency, in fact or 

apparent, maintaining the management of workers' jobs and the maintenance of its source of production. The 

greatest readiness intention of the creditors is the preservation, conservation and survival of the company and 

stimulating the economy of its region. Its approach and its principle is governed in a way, very important in its 

intention to jointly with all the data and base of the facts for request in court the recovery extrajudicial and its 

respective effect and cause. The joint of documents is mandatory to make the request and its judicial and 

extrajudicial procedure. 

Keywords: Plan. Recovery. Judicial. Law. Recovery 

 

RESUMEN 

La investigación se basa en el enfoque judicial para la recuperación de la organización, teniendo en cuenta los 

cambios en la base legislativa que se produjeron en el ordenamiento jurídico a través de la Ley n. quiebras (Decreto 

que permite superar la crisis financiera económica y socioeconómica por la cual la empresa se encuentra en 

concurso, de hecho o aparente, manteniendo la dirección de los puestos de trabajo de los trabajadores y 

manteniendo su fuente de producción.La mayor prontitud de los acreedores es la preservación, conservación y 

supervivencia de la empresa y dinamizar la economía de su región. Su criterio y su principio se rigen en cierto 

modo, muy importante en su intención de juntamente con todos los datos y base de hechos para solicitar en juicio 

la recuperación extrajudicial y su respectivo efecto y causa La reunión de documentos es obligatoria para hacer la 

solicitud y su procedimiento judicial y extrajudicial. 

Palabras clave: Plano. Recuperación. Judicial. Ley. Recuperación 

 
INTRODUÇÃO  

 
A Lei n° 11.101/2005 – art. 161 a 167, permite que o devedor empresário em crise econômico-

financeira, negocie diretamente com seus credores acordo que lhe permita ergue-se no mercado, 

entabulando com eles plano de recuperação extrajudicial. A referida possibilidade exige do devedor 

especial conceito junto aos seus credores, além de prudente habilidade negocial. 
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Existe uma grande preocupação do legislador ao inserir o plano de recuperação extrajudicial 

com base em mais de uma ferramenta de apoio para a organização, como foco na manutenção de relações 

comerciais e caminhando com atividades sociais da empresa com uma vista para a preocupação maior 

para sustentar a empresa, mesmo com dificuldades em sua continuidade de sobrevivência da empresa e 

seu funcionamento introduzido no mercado e sua modalidade de plano de recuperação junto ao 

procedimento meios extrajudiciais, sendo apenas a publicação de edital para demonstrar coerências aos 

credores que desejam se apresentar com suas cobranças. Oferecendo ainda o contraditório em cinco dias 

úteis, o juiz ao apreciar a impugnação já decidiu pela homologação ou indeferimento. Segundo a Lei 

11.101/2005 relata sobre a norma vigente que atua o credor e o devedor, contribuindo para que eles 

cheguem a uma solução mais favorável para ambas. A recuperação extrajudicial otimiza a ajudar a 

situação econômica do devedor a utilização por parte do manuseio/estudo. O estado de conservação e 

preservação da empresa gera a continuidade de empregos, bem como o conflito de interesse dos 

credores. Essa continuidade permite a sobrevivência e função social da organização. 

 

Sujeitos 

A base do acordo é o plano de recuperação extrajudicial de uma posição que fica o devedor e 

em sua parte como crise financeira e de outra parte a posição do credor, onde ocorrerá sua negociação 

para a busca de sanar sua quitação durante a crise, mas também não, será qualquer devedor que poderá 

lançar mão desse acordo. A mesma coisa vale para o credor não sendo nenhum credor que poderá ser 

chamado para participar desse acordo extrajudicial. 

 

Devedor 

Todos os empreendedores, empresários, podem solucionar a recuperação judicial que estão 

como devedores, mas existe um critério de análise para esse pedido. Diferente dos outros países, nosso 

direito somente será realizado a recuperação judicial para quem se enquadra por se tratar de um estímulo 

ou benefício para atender a essa demanda necessário que o empreendedor ou empresário esteja atuando 

regularmente em sua atividade empresarial, que poderá solicitar eventual recuperação judicial. Mesmo 

que se enquadre como empresário, ainda assim poderá ser excluído da recuperação judicial por ter um 

regime especial de superação da crise acompanhando mais de perto pelo estado. 

 

Credores 

O devedor mesmo que não se enquadre nas exceções legais poderá, sim, fazer uma negociação 

de acordo extrajudicial para recuperação de sua empresa. Haverá credores que não queiram submeter a 

esse tipo de procedimento por falta de interesse ou para uma negociação futura e algum outro acordo. 

Somente a participação judicial os credores com base em uma garantia real, os credores com privilégios 

especiais, credores com privilégios geral, credores quintografarios e credores subordinados. O essencial 

é que sua alocação para dividir em grupos seja executada por critérios, objetivos e impressões. 

 

Modalidade 

Após definidos os credores abrangidos pela recuperação judicial e extrajudicial, o 

devedor poderá negociar com eles condições necessárias para superar a crise. Em alguns dados 

momentos o devedor consegue a anuência de todos os credores e firmará normalmente acordo 

vinculado aos termos. O objetivo de recuperar é legalizar o acordo e homologar as partes 

judicialmente e fazendo cumprir se.  

 

Recuperação extrajudicial de homologação 
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Com o acordo assertivo de seus credores junto a empresa no termo de aceite. O acordo seria 

firmado pelo encontro de vontades entre as partes. Caberá às partes decidir se levam ou não o acordo à 

homologação. Levando o acordo à homologação judicial, ele passará a ter a condição de título executivo 

judicial (art. 515, III, CPC), vale dizer, ele terá mais força no eventual cumprimento. Para tanto, 

obviamente deverão ser cumpridas as formalidades legalmente exigidas para a homologação. De outro 

lado, se ele não for levado à homologação, o acordo é válido e produz efeitos como qualquer contrato 

privado. Além disso, pode-se buscar a homologação para realizar a venda de estabelecimentos por meio 

de ato judicial (Lei 11.101/2005 – art. 166). A homologação não é essencial para acordo, mas é essencial 

para produção de efeitos. 

 

Recuperação extrajudicial de homologação obrigatória 

Caso o devedor conseguir alinhar a negociação (Acordo) e obter o consentimento de três quinto 

dos créditos de cada classe abrangida, a lei já considera essa adesão suficiente para considerar válido, 

exigindo apenas a homologação judicial. Não serão inseridos os créditos que são pertinentes as pessoas 

próximas ao devedor. 

 

Homologação 

Com o acordo realizado com todos os credores. O devedor deverá levar seu planejamento de 

recuperação extrajudicial à homologação judicial para se oficializar o acordo e produzir efeitos legais. 

 

Requisito Subjetivos 

Para receber o efeito legal da recuperação judicial o devedor deverá cumprir certos requisitos 

ligados a sua responsabilidades e exercer a sua atividade empresarial a mais de 02 anos, comprovando 

via junto comercial, o devedor não poderá estar falido, condenação definitiva e falimentar. Não utilizar 

dois caminhos (recuperação judicial e extrajudicial) ao mesmo tempo, se for fazer extrajudicial nada 

impede. 

 

Requisito Objetivos 

O primeiro acordo subjetivo é o acordo entre credores e devedores, a homologação 

extrajudicial e a representação de três quintos do crédito de classe. Após uma análise, uma concordância 

será gerenciada evitando benefícios de alguns detrimentos de outros. Somente será realizado o 

pagamento de credores selecionados na pauta conforme acordo judicial. O plano só será homologado se 

as partes tiverem favorável ao credor. 

 

Pedido de homologação 

Em sua homologação obrigatória o pedido deverá ser instruído com os seguintes documentos 

(Lei 11.101/2005) Plano de recuperação extrajudicial e exposição da situação patrimonial do devedor. 

a) Balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde 

o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; e) relação completa 

de credores; e f) prova de que os credores que assinaram o pedido têm poderes para novar ou transigir. 

O natural do presente acordo firmado entre credor e devedor é realizado com seu cumprimento junto a 

recuperação da empresa. Para finalizar a comprovação de regularidade do acordo apresenta- se a lista 

de todos os credores com a comprovação de assinaturas e reconhecimento de firma. 
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Fonte: https://modeloinicial.com.br/peticao/11145457/pedido-homologacao-acordo 

 

Procedimento de homologação 

 

Após a verificação de homologação do juiz ao pedido e publicação em um aceite. A imprensa 

oficial em jornal de grande circulação está garantido aos credores o prazo de 30 dias para apresentarem 

a impugnação à homologação do plano de recuperação judicial. A eventual impugnação (Lei n° 

11.101/2005 — art. 164, § 3°) deverá ser acompanhada da prova da qualidade de credor e só poderá 

invocar o não preenchimento dos requisitos legais (exemplos: percentual de concordância de credores, 

pagamento antecipado de credores no plano), a prática de atos de falência e a existência de fraude na 

conduta do devedor. Além disso, as impugnações podem dizer respeito à simulação de créditos e à 

existência de vícios de representação dos credores que subscrevem o plano. A matéria de impugnação é 

bem restrita, facilitando o sucesso do pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial. 

Sem impugnação no prazo, os autos serão conclusos ao juiz que julgará o pedido de homologação. 

Apresentada a impugnação, será aberta vista ao devedor para que ele se manifeste sobre a impugnação 

no prazo de cinco dias (Lei 11.101/2005 — art. 164, § 4°). Após tal prazo, os autos serão conclusos ao 

juiz, que poderá deferir ou indeferir o pedido de homologação. Márlon Tomasse-te, orienta no sentido 

de ser recomendável a oitiva do Ministério Público em qualquer situação. Obedecido ao trâmite legal, o 

juiz homologa o plano de recuperação extrajudicial ou indeferirá essa homologação, em ambos os casos, 

por meio de uma sentença. Desta sentença proferida, cabe recurso de apelação, sem efeito suspensivo. 

Não homologado o plano, o devedor pode apresentar novo pedido de homologação, cumprindo os 

requisitos legais para tanto. Gladistone Mamede afirma que, se o motivo da impugnação que impede a 

homologação é a existência de atos de falência, o juiz deveria decretar a falência, pois esse é um dos 

pressupostos da falência. Para Márlon Tomasse-te, não há previsão legal nesse sentido e, por isso, não 

https://modeloinicial.com.br/peticao/11145457/pedido-homologacao-acordo
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se deve admitir a decretação da falência. Caso o credor impugnante queira a decretação da falência, ele 

deverá ajuizar uma ação própria para isso, com todo o procedimento inerente a esse pedido. Ao nosso 

ver, concordamos com os ensinamentos de Márlon Tomasse-te, pois não se trata neste caso do direito 

do credor a uma reconvenção, não cabível, e ainda iria ferir o direito do devedor ao princípio 

constitucional da ampla defesa e do contraditório. 

 

 
 

Causa e efeito da homologação 

Uma vez homologada, a recuperação extrajudicial produzirá seus efeitos, vinculando inclusive 

os credores que não aceitaram o plano inicialmente, desde que tenha sido obtida a concordância de mais 

de três quintos dos créditos de cada espécie ou grupo abrangido pelo plano. Também, essa vinculação 

de todos os credores produzirão a novação dos seus créditos, que terão as condições previstas no plano 

de recuperação extrajudicial, mesmo que se decrete a falência do devedor posteriormente. Na novação, 

credor e devedor ajustam nova obrigação com a intenção deliberada (ânimo de inovar) de substituir a 

obrigação anterior. A novação na recuperação extrajudicial é a mesma do Código Civil, sem qualquer 

peculiaridade. Além disso, a homologação tornará o plano de recuperação extrajudicial um título 

executivo judicial (Novo CPC — Art. 515, III), dando-lhe mais força. Outro efeito da homologação é a 

submissão da eventual alienação de estabelecimento prevista no plano à forma prevista para essa 

alienação na falência (Lei n° 11.101/2005 — art. 166 c/c 142), por meio de leilão, proposta ou pregão. 

O adquirente de um estabelecimento alienado em uma recuperação judicial extrajudicial responderá 

pelas dívidas do alienante, nas condições previstas pelo direito comum. Assim, o adquirente responderá 

pelas dívidas regularmente escrituradas (CC — art. 1.146), pelas obrigações trabalhistas (CLT — art. 

448) e pelas obrigações tributárias (CTN — art. 133). A princípio, todos os efeitos gerados pela 
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homologação do plano de recuperação extrajudicial serão voltados para o futuro, isto é, para depois da 

homologação. No entanto, é lícito pactuar a produção de efeitos pretéritos, apenas no que tange à 

modificação do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários, ratificando pagamentos 

efetuados antes da homologação. Caso não se obtenha a homologação, devolve-se aos credores 

signatários o direito de exigir seus créditos nas condições originais, deduzidos os valores efetivamente 

pagos. 

 

Considerações finais.  

Existe uma grande preocupação do legislador ao inserir o plano de recuperação extrajudicial 

com base em mais de uma ferramenta de apoio para a organização, como foco na manutenção de relações 

comerciais e caminhando com atividades sociais da empresa com uma vista para a preocupação maior 

para sustentar a empresa, mesmo com dificuldades em sua continuidade de sobrevivência da empresa e 

seu funcionamento introduzido no mercado e sua modalidade de plano de recuperação junto ao 

procedimento meios extrajudiciais, sendo apenas a publicação de edital para demonstrar coerências aos 

credores que desejam se apresentar com suas cobranças. Oferecendo ainda o contraditório em cinco dias 

úteis, o juiz ao apreciar a impugnação já decidirá pela homologação ou indeferimento. Segundo a Lei 

11.101/2005 relata sobre a norma vigente que atua o credor e o devedor, contribuindo para que eles 

cheguem a uma solução mais favorável para ambas. A recuperação extrajudicial otimiza a ajudar a 

situação econômica do devedor a utilização por parte do manuseio/estudo. O estado de conservação e 

preservação da empresa gera a continuidade de empregos, bem como o conflito de interesse dos 

credores. Essa continuidade permite a sobrevivência e função social da organização. 
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