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RESUMO

Há uma necessidade premente imposta às entidades para manterem-se vivas na competitividade do mercado atual. Os gestores, elevados ao 
título de “tomadores de decisão” – se veem no compromisso de desenvolver ações que os levem a “redescobrir” o negócio constantemente, para 
driblar a situação de desaceleração econômica em que se encontra o país. Como atores contemporâneos dessa era paradoxal, em que se vive 
uma aceleração da modernização tecnológica, os gestores precisam estar preparados e atentos para se beneficiarem das informações úteis e 
tempestivas que chegam cada vez mais rápido em suas mãos.  Os instrumentos gerenciais que produzem informações para a gestão e o controle 
de uma empresa são produtos da Controladoria, que dentre outras funções, mobiliza os funcionários pela conscientização e promove a 
integração dos sistemas de informação implantados em todas as áreas da organização, na busca pelo resultado almejado. Com o aumento da 
competitividade de mercado no setor de bares e restaurantes, para permanecer em posição competitiva, as empresas desse segmento 
necessitam, cada vez mais, de mecanismos que propõem vantagens sobre a concorrência. É nesse contexto, que o estudo objetivou apontar os 
benefícios conduzidos pela adoção de ferramentas de Controladoria em uma empresa do referido segmento comercial, situada no município do 
Rio de janeiro.  As informações que serviram de base para essa pesquisa foram obtidas por meio de aplicação de questionário estruturado 
aplicado ao gestor da empresa, onde foram propostas cinco ferramentas da Controladoria que podem gerar informações fundamentais, e auxiliar 
os gestores na tomada de decisões, a saber: Balanced Scorecard (BSC), Ponto de Equilíbrio, Market Share, Matriz SWOT e Planejamento 
Estratégico.  A pesquisa é exploratória de caráter qualitativo, abordando a importância do uso das ferramentas de Controladoria na gestão de 
uma empresa comercial, fazendo referências das melhorias trazidas com a adoção dessas recursos em uma organização de médio porte. As 
fontes utilizadas são primárias e secundárias, coletadas de livros e artigos, conforme revisão bibliográfica, e o instrumento foi a observação 
estruturada. A pesquisa revelou que a empresa não fazia uso de três, das cinco ferramentas abordadas: BSC, Market Share e Matriz SWOT; e, 
apesar de já adotar o Planejamento Estratégico, não tinha explorada a sua máxima capacidade, considerando que a análise era realizada de forma 
isolada, sem combinar as demais variáveis de apoio à gestão.  Isto posto, verificou-se que o único instrumento adotado pela empresa no 
momento de realização da pesquisa, de forma plena, era o Ponto de Equilíbrio, que contava com um setor específico voltado para a sua produção 
e análise. Com base nos aspectos observados na pesquisa, a adoção dessas ferramentas propicia melhores resultados, assegurando maiores 
ganhos nos objetivos esperados. O estudo evidenciou que através das informações adquiridas com essas cinco ferramentas da Controladoria é 
possível traçar um planejamento estratégico mais eficaz, elevando o nível de competitividade da empresa analisada.
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