
Foco na contenção de gastos 
 
20 de Fevereiro de 2009 Richard Andersen é controller da empresa Shire HGT Brasil e conta 
que a profissão demanda a capacidade de interrelacionar aspectos das diferenças áreas 
gerenciadas, como contabilidade, fiscal, tesouraria e orçamento. "Após os escândalos 
financeiros de 2001/2002 (WorldCom, Enron, etc), as profissões de controller e de contador 
sofreram uma grande valorização, ao mesmo tempo em que passaram a ser requeridas outras 
habilidades que antes e-ram tidas como secundárias em algumas empresas, como 
fortalecimento do ambiente de controle interno, entendimento do processo de preparação e 
revisão das informações financeiras, entre outros. Por exemplo, no contexto econômico atual, 
está sendo exigido do controller cada vez mais iniciativas visando a redução e controle de 
gastos", destaca.  
 
Andersen destaca que é primordial que o profissional mantenha-se atualizado com as 
ferramentas tecnológicas, pronunciamentos contábeis, legislação fiscal e produtos bancários e 
as melhores práticas de compliance e controles internos. "Além disso, deve possuir sólidos 
conhecimentos de boas práticas de governança corporativa". A fluência em outros idiomas é 
mais do que requerida, sobretudo no inglês e espanhol.  
 
Segundo Andersen, deve-se adquirir conhecimento em IFRS, ou princípios contábeis 
internacionais, os quais já vêm sendo adotados por diversos países e pode tornar-se a 
linguagem contábil global. "Vale a pena destacar também o conhecimento sobre a legislação 
tributária brasileira, pois devido a sua alta complexidade, existem inúmeras oportunidades de 
ganhos fiscais advindos de iniciativas de planejamento tributário", ressalta.  
 
Para Ronaldo Carvalho, ex controller e atual diretor geral do Grupo Consenso, a função de 
controller, quando reconhecida pela organização, é gratificante, principalmente quando se atua 
estrategicamente, seja no planejamento ou na execução. "Atualmente, o controller deve ter 
visão de negócio, apagar o rótulo de ser apenas o profissional que controla o que já aconteceu. 
Seguramente, nos últimos dez anos de minha carreira 50% do meu tempo foi dedicado à área 
comercial, pois as empresas, principalmente na área de serviços, envolve o controller para 
que, juntamente com compras, avalie os efeitos tributários, com terceirização, por e-xemplo. 
O objetivo é a redução de custo, por preço ou por foco na atividade principal", conta. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20, 21, 22, 23, 24, E 25 fev. 2009, 
Seudinheiro, B-20.   


