Controlo de Gestão

»» Desafio da Gestão: visão periférica
A complexidade dos problemas de gestão, quer a nível
interno quer a nível conjuntural, associada à necessidade de
melhorar continuamente o desempenho e de monitorizar os
resultados, justificam a crescente valorização do controlo de
gestão nas Organizações. Mas como só pode ser melhorado
o que pode ser medido, torna-se imprescindível às
Organizações recorrer a um sistema que meça o
desempenho global por segmento e a instrumentos como os
de controlo de gestão que ultrapassam a dimensão
financeira, organizando a convergência de interesses entre
a divisão ou setor e a empresa no seu todo.
Na amrconsult as Organizações encontram serviços capazes
de dar resposta a estas necessidades e de impulsionar os

Introduzir, nas organizações, práticas e ferramentas de
planeamento,

monitorização

e

otimização

da

performance económica e financeira, bem como de

produção de informação para suporte à tomada de
decisão pela gestão.

seus recursos, com vista ao total acompanhamento da
tomada de decisão e de controlo da performance da
Organização.
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»» Serviços do Controlo de Gestão

Reporting
de Gestão

Apoiar a tomada de decisão através da produção de informação adequada: controlo
retrospectivo dos resultados e orçamento, avaliação da performance económico-financeira,
avaliação e interpretação de indicadores, produção de alertas de um período para o outro.

Gestão
Orçamental

Fazer dos orçamentos um dos instrumentos técnicos de controlo de gestão:
ferramenta de implementação de estratégia e instrumento prospectivo na medição
dos objectivos e cumprimento dos planos de acção projectados.

Controlo
Interno

Determinar a situação patrimonial da Organização : elaboração de diagnósticos à
situação financeira e às práticas de gestão correntes; desenvolvimento de um
plano de acção correctivo, acompanhamento da implementação e controlo da sua
operacionalidade.

Auditoria

Otimização
de custos

Identificar os riscos presentes na Organização e transformá-los em
oportunidades: redesenho dos sistemas de controlo interno da
empresa, garantindo a eficácia das operações.

Implementar metodologia eficaz para planeamento e controlo dos gastos operacionais da
Organização: redefinição de estratégias

+

Controlo de gestão visto como peça chave na

análise da performance da Organização: concentração no
passado como forma de criar antecipadamente o resultado do
futuro, monitorizando acções acertadas no presente.

»» Os nossos clientes
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