
                 

 

III Seminário de Controladoria Estratégica 

O III SECONTE, foi realizado no auditório do Instituto de Ciências Humanas e Sociais de 

Volta Redonda no dia 26 de abril de 2017 e coordenado pelo prof. Dr. Julio Candido de Meirelles 

Junior e organizado pelos alunos da disciplina Controladoria Estratégica II. É uma ação 

desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Arconte (análise de Risco em Controladoria Estratégica), do 

Núcleo de Pesquisa Contábil e do Departamento de Contabilidade do ICHS/UFF. O objetivo do 

seminário foi apresentar aos alunos e convidados uma visão da controladoria estratégica, sua 

importância e realidade na vida Pública e Privada. 

 

O Prof. Julio, coordenador do Núcleo de Pesquisa Contábil e líder do grupo de pesquisa 

ARCONTE, evidenciou a importância do evento para os alunos e para a sociedade, tendo em vista 

que a visão dos negócios se ampliou na era da informação e aumentou a responsabilidade da 

contabilidade, onde a crescente expansão dos negócios e a elevada diversificação das atividades 

empresariais têm mudado radicalmente a visão de controle empresarial. 

Salientou que a tendência natural de gestores e dos grupos empresariais é ampliar a visão de 

seus negócios para obterem um entendimento que satisfaça o gerenciamento próprio e o 

entendimento do complexo mundo empresarial em que estão ligados. Salientou que a Contabilidade 

e a controladoria abrem uma nova porta em seus estudos, preocupando-se com os fatos que 

provocam influências no patrimônio, sob a ótica de uma eficácia holística, correlativa, em regime 

de interação, especialmente no que tange aos mundos social e ecológico, caracterizado pelo 

planejamento, execução e controle. 

Diante das questões evidenciadas informou que a Universidade Federal Fluminense 

preocupando-se com essas questões vai além das práticas de ensino tradicional. O seminário 

mobilizou profissionais docentes e de mercado, das áreas de controladoria pública e privada, para 

colocarem as suas experiências no cotidiano empresarial para os acadêmicos. 

 



                 

 

O professor Arlindo de Oliveira Freitas iniciou as atividades do evento, saudando a todos 

e discorrendo sobre a importância do mesmo na formação dos discentes da UFF, como 

oportunidade de se compreender melhor o ambiente acadêmico, conhecer pesquisadores, criar 

diversos contatos profissionais, aprender sobre inúmeros temas relacionados à área que se pretende 

especializar. Salientou que os eventos técnico-científicos são excelentes oportunidades de se 

atualizar, interagir e melhorar o currículo e estar sempre se envolvendo com temáticas novas. 

 

O auditor da Universidade Federal Fluminense Bruno Dantas F. Affonso abordou o 

tema Auditoria Interna Governamental, expondo o atual estado da prática relativo à atividade a 

partir de sua experiência profissional.  

Partindo da Teoria da Agência, o palestrante discorreu sobre os mecanismos existentes para 

redução dos conflitos de interesse entre principal e agente, apresentou a estrutura de controle 

existente na administração pública, sob o enfoque das linhas de defesa, enumerou as etapas que 

constituem um trabalho de auditagem, mencionando as auditorias de natureza operacional, e, por 

fim, indicou a jornada de geração de valor de uma auditoria interna, transitando de seu papel básico 

de provedora de asseguração a uma assessora de confiança da alta direção das organizações no 

tocante à gestão de riscos e qualidade dos controles internos. 

 

 



                 

 

A palestra do professor Dr. Ivan Carlin Passos abordou sua experiência em Controladoria 

em empresas de médio e grande porte. Em sua opinião, a área de Controladoria se equivale a área 

de Contabilidade Gerencial, porém com um status maior e consequentemente uma remuneração 

muito mais atraente.  

O professor iniciou sua experiência em Controladoria em uma metalúrgica de médio aporte 

ainda durante sua graduação, na década de 90. Nesta, a atuação foi fortemente influenciada pela 

área de Custos, porém atividades ligadas à Contabilidade Fiscal, Gerencial e Societária (conversão 

para USGAAP) também eram exercidas. 

A fluência na língua estrangeira também foi considerada pelo professor como essencial para 

área, visto que a área da Controladoria está constantemente em contato com a Diretoria ou Conselho 

de Administração de grandes grupos, onde a língua inglesa normalmente é a mais praticada. 

O professor relatou diversos casos em outras empresas que teve a oportunidade de trabalhar 

em sua carreira e concluiu dizendo que a Controladoria é uma área multidisciplinar, que precisa de 

pessoas com conhecimentos gerais e que entendam muito bem o relacionamento das diversas áreas 

da Contabilidade. Para o professor, o Controller é uma espécie de diretor contábil e um braço 

importante da presidência dentro de uma organização. 
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