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RESUMO 
 
 

Devido ao desenvolvimento demasiado das empresas nas últimas décadas, houve a 
necessidade de implantar um sistema que além de acompanhar esse crescimento auxilie na 
evolução de acordo com a demanda do mercado. Por esses motivos o planejamento ganhou 
mais destaque, por ser um processo interno cuja finalidade é garantir que as informações 
sejam adequadas ao processo decisório para apoiar a diretoria da entidade na gestão. As 
empresas modernas que se preocupam com o processo de gestão bem desenvolvido, 
necessitam uma estrutura organizacional bem delineada para sua sobrevivência neste novo 
cenário. Diante disso, este trabalho tem como objetivo identificar a importância da aplicação do 
planejamento e se propõe explorar o que é a controladoria, sua missão e sua função, bem 
como identificar os processos do planejamento como forma de gestão, demonstrando as 
principais diferenças entre controladoria e contabilidade. A pesquisa foi realizada 
especificamente com base em referências bibliográficas. Com a pesquisa, pode-se concluir que 
a controladoria exerce um papel gerencial, sendo ele um processo de aprimoramento dos 
resultados futuros e como o próprio nome induz a entender a controladoria como responsável 
pelo controle de tudo que poderá acontecer na empresa sejam eles bons resultados ou riscos, 
precisando assim ser desenvolvida por um profissional contábil capacitado e com um 
conhecimento amplo, que vá muito além dos conhecimentos de um contador, pois é o 
responsável pela gestão do sistema de informações, com foco principalmente na tomada de 
decisões pelos gestores que necessitam de informações confiáveis sobre a realidade da 
empresa. Já o planejamento é considerado a primeira etapa de processo de gestão, é em 
todas as etapas muito complexo quando comparados com as outras fases dos métodos, 
podendo ser dividido em duas partes fundamentais: o planejamento estratégico, quando se faz 
um diagnóstico do ambiente externo e interno, com o objetivo de completar as informações e 
participar no auxílio da formação tática; e o planejamento operacional, quando se define os 
objetivos e metas a serem atingidos futuramente, além de identificar as melhores escolhas a 
serem seguidas, na ultima parte do processo é executado o controle, sendo responsável pela 
avaliação do desempenho por feedback e o domínio interno e está ligado com o planejamento. 
A busca contínua por atualização, por novas soluções e o anseio da preservação futura de 
bons resultados é apenas o começo de um caminho para a empresa que pretende evoluir 
economicamente e se manter forte perante seus contendores no mercado, no anseio de ser um 
destaque em sua área de atuação. 


