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O Perito contábil é o único profissional da área sócio-econômica que tem o 

conhecimento e a capacidade de exercer suas atividades em diversos segmentos 

financeiros, contábeis e administrativos, pois como perito civil tem todo o 

conhecimento de análise gerencial de balanços, conhecimento dos bancos, dissolução de 

sociedades, partilhas de bens, análise de contratos, aplicação de índices e gestão de 

negócios. 

 

Perito Contábil como Gestor Financeiro: 

Exerce a atividade de consultor financeiro, posicionando-se entre a atividade 

operacional da empresa e os mercados financeiros ou de capitais, tendo que decidir não 

apenas quais os ativos em que as suas empresas devem investir, mas também, qual 

deverá ser a localização destes ativos. 

 

O gestor financeiro não trabalha isolado, ele precisa ter uma boa compreensão sobre o 

modo como as suas solicitações serão interpretadas para essas instituições financeiras. 

 

É responsável pelo controle dos fundos para obtenção de financiamentos, pela relação 

com os bancos, acionistas e outros investimentos que detêm os títulos da empresa. 

 

O Gestor está profundamente envolvido na definição da política financeira e no 

planejamento da empresa. Tem responsabilidades globais de gestão que vão além dos 

assuntos estritamente financeiros e pode pertencer ao conselho de administração. 

 

 



Em empresas pequenas o próprio cargo de gerente financeiro é o mesmo do gestor 

financeiro, prejudicando a visão e o crescimento da empresa, pois as funções do gerente 

financeiro são muito amplas e sendo assim, a parceria deste gerente com o gestor 

financeiro (perito contábil na área civil) lhe trará melhor conhecimento dos cenários e 

uma maior tranqüilidade para a tomada de decisões.  

 

Já nas grandes empresas além do gestor financeiro ter um cargo próprio a empresa conta 

com outro profissional denominado Controller. 

 

Perito Contábil como Controller: 

Pelo aumento da competividade, avanço da tecnologia e exig~encia dos consumidores 

surgiu a função do Controller, o qual une todos os setores das empresas, tendo como 

objetivo maior a otimização dos resultados econômicos da empresa visando garantir sua 

continuidade por meio da integração dos esforços das diversas áreas da organização. 

 

Conhecimento e a proposta do Controller: 

 Capacidade de prever problemas 

 Coleta informações para tomada de decisão 

 Implementar melhorias 

 Controla e dirige riscos e custos 

 Maximização do lucro e garantia do sucesso da organização 

 Conhecimento das atividades organizacionais da empresa 

 Conhecimento contábil, administrativo, produção e R.H. 

 Linguagem clara, simples e direta 

 Traduzir os fatos 

 

Áreas de atuação do Controller: 

 Contabilidade 

 Fiscal 

 Financeiro 

 Custos 

 Planejamento Tributário 

 Previsão orçamentária anual 

 Planejamento estratégico com tomada de decisões 



Importância para as empresas: 

 Competividade = eficiência 

 Saúde da organização 

 Otimização de resultados 

 Viabilidade da gestão econômica 

 Integração entre todas as áreas da empresa, monitoramento e execução 

 

Filosofia da perícia contábil aliada a gestão e a controladoria: 

Coordenar esforços visando à sinergia das ações com participação ativa no processo de 

planejamento, interação de apoio às áreas operacionais, indução as melhores decisões 

para as empresas como um todo, credibilidade, persuasão e motivação, aliando o 

segmento da contabilidade na controladoria administrativa e contábil. 
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