
De olho no caixa  
Viviane Faver  
 
Nem todos os profissionais estão sendo afetados negativamente pela crise. Aqueles envolvidos 
com os meandros da gestão financeira das organizações, por exemplo, vivem um período de 
forte valorização. Uma pesquisa da consultoria Robert Half constatou que 30% dos executivos 
de finanças têm a intenção de aumentar suas esquipes em 2009. Os controllers, profissionais 
que antes tinham pouca visibilidade e estão ganhando importância.  
 
O controller, dentro da eestrutura organizacional das empresas, desempenha a função de 
controlar e organizar as contas da empresa, reportando dados relevantes revelados pela 
contabilidade e exercendo influência no sentido de induzir os gerentes a decisões lógicas e 
consistentes.  
 
Para além das tarefas contábeis, esse profissional acaba se tornando o responsável pelo 
projeto, implementação e manutenção de um sistema integrado de informações, que 
operacionaliza a contabilidade e a quitação das responsabilidades da empresa.  
 
Para melhor exercer suas funções, o profissional tem que ter a confiança dos diversos setores 
da empresa quanto ao cumprimento dos prazos na divulgação regular das informações, bem 
como à confiabilidade dos números e informações apresentados.  
 
De acordo com Odair Bobbio, controller da General Eletric, a transformação da informação em 
um ativo valioso, fundamental para a tomada de decisão dos negócios de uma empresa levou 
à valorização da profissão, num processo que tomou corpo a partir da década de 90.  
 
"O controller tem que ter credibilidade. Sua obrigação principal é a de assegurar que a 
empresa utilize os métodos contábeis conformes com os padrões exigidos pelas autoridades, 
bem como buscar a maior transparência dos dados para os diversos públicos", destaca Bobbio.  
 
Em períodos de turbulência, o foco da atuação está em proteger os ativos da empresa e prover 
informações que apontem possibilidades para manter a organização tão segura quanto 
possível e capitalizada, com um sistema eficiente de monitoramento diário do caixa.  
 
Sem desperdício 
 
Segundo o consultor e diretor executivo do Grupo Soma, Arlindo Felipe Junior, cabe sobretudo 
ao controller não deixar haver desperdícios na operação da empresa. "O papel dele é 
racionalizar os processos no que se refere a custos, e descobrir como deixar a empresa mais 
leve", conta.  
 
Os melhores profissionais nessa área buscam, além da formação na área contábil, cursos de 
Economia. "É papel dele saber de que área está vindo o resultado. Por isso, a formação em 
Economia é fundamental para obter uma visão mais ampla do ambiente de negócios", ressalta 
o consultor.  
 
Dentro da empresa, o controller busca uma postura pró-ativa, sempre em busca das melhores 
práticas. Além do monitoramento diário, o profissional deve pensar  de forma prospectiva. Faz 
parte do aprimoramento desses profissionais cursos na área de gestão de risco.  
 
Justamente nesse momento de crise, gerir risco é um requisito essencial para qualquer 
profissional da área. "Agora mais do que nunca, o controller está em alta. Ele se torna 
necessário para achar soluções para empresa diante dessa crise. É um ótimo momento para 
investir na profissão", afirma Felipe Junior. Uma pesquisa da consultoria Ricardo Xavier 
apontou que, em janeiro, foram abertas 288 vagas na área, um crescimento de 60% em 
relação a dezembro. 
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