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RESUMO  

 

Para acompanhar as mudanças que ocorrem o tempo todo na legislação fiscal, surge a 

necessidade de se adaptar aos tempos modernos, buscando sistemas inovadores e outras 

obrigações de aprimoramento. O controle interno nas empresas permite uma eficiência maior, 

que auxilia os administradores a fazer com que as normas sejam seguidas de acordo com o 

esperado. Diante disso o problema de pesquisa tem como questionamento: Quais as vantagens 

do controle interno para micro e pequenas empresas? Assim, o objetivo geral deste artigo é 

abordar a importância do Controle Interno nas micro e pequenas empresas, diante do crescente 

desenvolvimento da economia. A metodologia utilizada foi por meio de pesquisa aplicada com 

livros, artigos, teses e sites especializados sobre o assunto para chegar ao problema de pesquisa, 

sendo qualitativa e explicativa. Desta forma, mostra-se que um  controle interno e uma auditoria 

interna eficientes e eficazes são requisitos essenciais para diminuir os fatos que não são 

desejáveis dentro das empresas, sendo essa ferramenta muito útil aos gestores fazendo os 

demais cumprirem as regras de acordo com as necessidades, reduzindo muito situações 

inesperadas. 

 

Palavras Chave: Micro e Pequenas empresas; Controle Interno; Auditoria Interna. 

2 INTRODUÇÃO 

 

A função de contabilidade é muito reconhecida como controle administrativo. Por isso 

o controle interno passa ser importante, pois a contabilização é o setor que mensura toda 

transação ocorrida na empresa. (MARQUES, 2010, p. 61). 

Desta forma, o controle interno auxilia os administradores no desempenho de suas 

atividades, com eficiência e eficácia dentro da organização, fornecendo a eles análises, 

avaliações e informações referentes às atividades operacionais. (RESENDE; FAVERO, 2004, 

p. 43)  
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Assim, o tema a ser desenvolvido é sobre o papel do controle interno dentro de micro 

e pequenas empresas no Brasil. O problema de pesquisa implica em: qual as vantagens do 

controle interno para micro e pequenas empresas? O objetivo geral é abordar a importância do 

Controle Interno nas micro e pequenas empresas, diante do crescente desenvolvimento da 

economia. Este artigo tem como objetivos específicos conceituar a empresa, as micro e 

pequenas empresas, a sua classificação, importância na economia e os desafios que encontram; 

definir o Controle interno, os tipos de controle interno, seus objetivos e auditoria interna. 

Perante o exposto acima, justifica-se o tema, pois a eficiência dos sistemas de controle 

interno proporciona a verificação das fraquezas humanas e a ocorrência de erros e fraudes, 

gerando informações importantes que contribuem com o trabalho do auditor. Pode-se entender 

tal importância “[...] a partir do momento em que se verifica que é ele que pode garantir a 

continuidade do fluxo de operações com as quais convivem as empresas.” (CREPALDI, 2009, 

p. 358)  

Com relação à metodologia, conforme Demo (1996, p. 34) entende-se que a pesquisa 

é uma atividade habitual analisando-a como um costume, um “questionamento sistemático 

crítico e criativo, mais a intervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente 

com a realidade em sentido teórico e prático”. 

Desta forma, a presente pesquisa considera-se como aplicada, pois pratica produzir 

conhecimentos para utilização material e concentrados à solução de problemas específicos. 

Empenha veracidade e méritos locais. (SILVA; MENEZES, 2005, p. 20) 

Com relação a abordagem Silva e Menezes (2005, p. 21) se trata de uma pesquisa 

qualitativa pois: 

[...] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto 

é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 

que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 

requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte 

direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É 

descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 

 

Diante da dos objetivos a pesquisa se torna explicativa. Conforme Gil (1991, s. p.) do 

ponto de vista de seus objetivos a pesquisa explicativa “visa identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da 

realidade porque explica a razão, o “porquê” das coisas. ” 
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Desta forma, foram utilizados na pesquisa livros, artigos, teses e sites especializados 

sobre o assunto para chegar a uma conclusão sobre a importância de se ter um controle interno 

dentro das pequenas e microempresas. 

Assim, o artigo é dividido primeiramente com o conceito básico de empresa, suas 

classificações e a importância das micro e pequenas empresas. Em segundo momento será 

discutido as dificuldades e desafios enfrentados por este tipo de empresa. E por fim, é apontado 

o conceito de controle interno, importância e objetivos, assim como a auditoria interna e suas 

aplicabilidades. 

3 CONCEITO BÁSICO DE EMPRESA 

Sempre quando se pensa na palavra empresa, pressupõe-se um local onde há atividades 

envolvidas com negócios. Tal ideia não está errada, mas alguns autores mostram algumas 

definições mais concretas. 

Silva (2007, p. 103) define conceito de empresa como uma atividade econômica que 

visa à produção e circulação de bens ou serviços.  “Assim atividade econômica é aquela apta a 

gerar lucros; organizada, ou seja, o binômio capital (bens) e trabalho (pessoas) deve ser 

organizada ou coordenada para a produção de bens ou circulação de serviços.”  

Já Fulgêncio (2007, p. 251) relata que a empresa é “[...] uma atividade particular, 

pública, ou de economia mista, que produz combinando fatores da produção e oferecendo bens 

e/ ou serviços, com objetivo de obter lucros”.  

As empresas de acordo com Chiavenato (2007, p. 64)   

 

São organizações sociais nas quais ocorre o fenômeno da produção de bens ou 
serviços. [...] visam ao lucro. Elas funcionam como sistemas abertos, que 

importam insumos do ambiente externo e são convertidos em saldos ou 

resultados que retornam ao ambiente e proporcionam a retroação necessária 
capaz de fornecer a indicação de como a empresa precisa adaptar-se 

adequadamente ao seu ambiente.    
  

Sendo assim, ainda conforme Chiavenato (2007, p. 64), as empresas buscam um 

número considerável de objetivos e para que sejam alcançados, cada área tem uma 

responsabilidade, utilizando-se de recursos físicos ou materiais, financeiros, humanos, 

mercadológicos e administrativos.   

Existem vários tipos de empresas, e esses são identificados de acordo com o tamanho 

e setor econômico, medindo-se o número de trabalhadores, volume de negócios. O setor 

primário corresponde a agricultura, o secundário, à indústria e o terciário, corresponde ao setor 
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de serviço. (FULGENCIO, 2007, p. 251). Esses setores de acordo com Chiavenato (2005, p. 

03) são demonstrados no Quadro I:  

 

Quadro 1: Setores e suas definições 

SETOR DEFINIÇÂO 

Empresas Primárias ou Extrativas 

Como o nome mesmo já diz, são empresas que 

extraem a matéria prima que compõe o 

primeiro elemento da produção. 

Empresas Secundárias ou de Transformação 

São empresas que transformam as matérias 

primas em mercadorias, que são os produtos 

acabados. 

Empresas terciárias ou Prestadoras de Serviços 
São empresas prestadoras de serviços 

especializados. 

Empresas do terceiro Setor 

São empresas sem fins lucrativos, que prestam 

serviços sociais, culturais, filantrópicas ou 

ecológicas, que são ONGs. 

Fonte: Chiavenato (2005, p. 03) 

 

De acordo com o Quadro I, podemos dizer que as empresas são compostas de pessoas 

que visam obter retornos financeiros em busca do seu crescimento, onde cada um contribui na 

execução dos objetivos desejados, destinando o seu foco em objetivos que visam tanto o lucro 

como alguma necessidade. Possuindo tipos diferentes de classificação, onde através disso 

podemos definir em Microempresa ou Pequena Empresa.  

3.1 Definição de micro e pequena empresa  

 

As empresas no Brasil possuem diferentes classificações que são definidas por 

instituições responsáveis por este fim. (CORONADO, 2006, p. 15-16)  

São consideradas Micro e Pequenas Empresas as sociedades empresárias que são 

registradas no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

(SILVA, 2007, p. 409).  

O BNDES, no entanto, classifica Microempresa, aquela que possui receita operacional 

bruta anual menor ou igual a R$ 2,4 milhões. Já a pequena empresa, aquela que possui receita 

operacional bruta anual maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões. (BNDES, 

2014, s. p.)  



5 

 

Já o Ministério do Trabalho e Emprego “classifica Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte em função do número de mão-de-obra por elas ocupado.” (CORONADO, 2006, 

p. 17).  

O SEBRAE usa o critério de número de empregados, diferenciando pelo ramo de 

atividade: Indústria - Micro empresa com até 19 empregados e Pequena Empresa de 20 a 99 

empregados. Comércio e Serviço – Micro Empresa com até 9 empregados e Pequena Empresa 

de 10 a 49 empregados. (SEBRAE, 2014, s. p.)  

Partindo-se disso, o SEBRAE (2006, s. p.) destaca que para que sejam registradas 

como MPEs, devem estar enquadradas de acordo com a Lei Geral que é o novo Estatuto 

Nacional das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, instituída pela Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui para elas a receita bruta em que 

se enquadram:  

-Se enquadram em micro empresas, as empresas de sociedade empresária, 

sociedade simples, individual de responsabilidade limitada e o empresário 

com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00.   

-Já as empresas de pequeno porte são as que atingem receita bruta anual 

superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$3.600.000,00, que são 

receitas obtidas no mercado nacional.  

  

Segundo Tachizawa e Faria (2004, p. 18), as MPEs têm um diferencial se comparado 

com as grandes organizações, sendo mais rápidas, além de prestarem serviços personalizados 

aos clientes, fazendo com que seus colaboradores alcancem níveis significativos de motivação 

e envolvimento.  

Por serem pequenas, seus colaboradores obtém uma visão mais ampla da empresa, 

possibilitando ver o resultado de seu trabalho, o desempenho ligado aos resultados econômicos 

e conseguem identificar se são responsáveis pelo sucesso ou fracasso empresarial. 

(TACHIZAWA E FARIA, 2004, p. 18)  

Segundo Menezes (2009, s. p.) “[...] são invisíveis, mas fundamentais para o sistema 

econômico. E por ter um poder mais difuso ninguém a vê como um potencial”.  

Assim, o nome pequena e micro não significa que são menos importantes perante suas 

atividades desenvolvidas no mercado brasileiro. A seguir serão evidenciadas as definições 

conforme as instituições. 

 

3.2 A importância das micro e pequenas empresas na economia  
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Para que a economia do país venha a crescer, ela conta com fatores que contribuem 

para isso, sendo assim as MPEs são grandes aliadas para esse crescimento, onde de acordo com 

Pisa e Junior (2010, p. 15) elas possuem um papel importante na geração de empregos e 

negócios, distribuição de renda e criação de valor, se tornando essenciais para o 

desenvolvimento e a economia de qualquer país. Por isso a atenção sobre os pequenos negócios 

está crescendo cada vez mais, pois a relação de novos negócios e geração de empregos é 

evidente no crescimento econômico do país.  

Frabretti (2013, p. 03) destaca que por serem geradoras de empregos, devem ser 

tratadas com prioridade, estimulando, promovendo e facilitando sua vida.  

De acordo com o SEBRAE (2012, s. p.) as MPEs possuem uma participação 

importante na economia, sendo que das 6,3 milhões de empresas existentes no Brasil 99% são 

micro e pequenas empresas.  

Assim, a tabela 1 evidencia a importância das MPEs para a economia, demonstrando 

sua participação em alguns fatores que contribuem com o país.  

 

Tabela 1: Principais Números sobre a Participação das Micro e Pequenas Empresas na 

Economia Brasileira 

  
Fonte: SEBRAE SP 2012  

 

Como podermos observar na tabela I, as micro e pequenas empresas são responsáveis 

por 99% de participação na economia brasileira, gerando mais de 50% de empregos formais, 

tornando-se indispensáveis para o seu desenvolvimento. 

Vieira (2013, p. 119) cita os dados mais recentes do IBGE, onde as MPEs representam 

20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, são responsáveis por 60% dos 94 milhões de 

empregos no país e constituem 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais existentes no 
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país. São resultados que evidenciam a importância das MPEs na economia, alavancando o 

crescimento econômico, criando emprego e renda e melhorando as condições de vida da 

população.   

As MPEs são as principais geradoras de riqueza do comércio brasileiro. A melhoria do 

ambiente de negócio, o aumento da escolaridade da população e a ampliação do mercado 

consumidor, com o crescimento da classe média são os principais fatores que contribuem com 

o bom desempenho da economia. (SEBRAE, 2014)  

Diante do que foi apresentado podemos perceber que diferentemente de que muita 

gente pensa, é evidente que as MPEs, há muito tempo, estão ganhando o seu espaço no mercado, 

contribuindo assim para o crescimento do país, gerando oportunidades e indo a busca do seu 

sucesso. Demonstrando ser fundamental para promover o crescimento econômico, passando a 

ser um alicerce para a economia brasileira.   

 

4 DIFICULDADES E DESAFIOS ENFRENTADOS PELAS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS   

 

Dificuldades e desafios são barreiras enfrentadas pelas MPEs no decorrer de sua 

caminhada, onde muitas das vezes acabam interferindo na sua vitalidade, acarretando assim na 

sua falência. (COHEN, 2004, p. 10)  

Segundo Coronado (2006, p. 19), com a realidade do mercado, que são muito mais 

competitivos, as mudanças acabam acarretando essas dificuldades que as empresas enfrentam 

com sua instabilidade no mercado e preços dos concorrentes. Com isso as que conseguem 

sobreviver neste cenário, são aquelas que se adaptam as mudanças que acontecem a todo o 

momento.  

Ainda de acordo com Coronado (2006, p. 19)  

 

O mercado competitivo seleciona as empresas mais competentes, que acabam 

sobrevivendo e prosperando. No entanto, a culpa pelos altos índices de 
mortalidade entre empreendimentos não pode ser depositada apenas na alta 

competitividade do mercado. Pelo contrário, ele oferece constantes 
oportunidades que precisam ser identificadas e trabalhadas.   
  

Cohen (2004, p. 10) aborda que os causadores de tais dificuldades que as MPEs 

enfrentam a todo o momento são:   
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Linhas de financiamento que não suprem sua necessidade;  

Falta de crédito, de capacitação de assessoria e apoio às exportações; 

Impostos e encargos sociais pesados e excesso de burocracia. 

   

Tachizawa e Faria (2004, p. 47), entendem que a falta de controle dos serviços e o 

controle informal das informações da empresa, são dificuldades que acabam acarretando no seu 

fracasso. Não adianta o registro de todas as contas, se suas vendas são omitidas. Muitas ainda 

não recolhem seus impostos no prazo para depois negociar, só quando precisam de 

financiamento, que fazem corretamente.  

Desta maneira, “As pequenas empresas sempre tiveram que enfrentar enormes 

dificuldades impostas pela burocracia e pela pesada carga tributária. Esses fatores dificultam 

sua formalização e contribuem para a chamada ‘mortalidade infantil’ delas.” (FABRETTI, 

2013, p. 03).   

Um estudo feito pelo SEBRAE em 2013 sobre a sobrevivência e mortalidade das MPEs 

evidencia informações sobre a taxa de sobrevivência das empresas em 2007, onde empresas 

com até 2 anos de atividade foi de 75,6%. Sendo superior às taxas dos anos de 2006 (75,1%) e 

2007 (73,6%), de acordo com o gráfico 1.  

 

 

Gráfico 1 – Taxa de Sobrevivência de empresas de dois anos, evolução no Brasil  

  
   Fonte: SEBRAE. Sobrevivência das empresas no Brasil 2013.  

 

E a taxa de mortalidade em 2007 foi de 24,4%, caindo em relação aos anos de 2005 

(26,4%) e 2006 (24,4%), de acordo com o gráfico 2.  
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Gráfico 2 - Taxa de Mortalidade de empresas de dois anos, evolução no Brasil  

  
Fonte: SEBRAE. Sobrevivência das empresas no Brasil 2013  

  

Nota-se que as MPEs tendem-se a se manter no mercado ao decorrer dos anos. Assim 

a mortalidade é inversamente proporcionalmente aos anos, ou seja, quanto mais o tempo passa 

menos são os casos de MPEs fecharem. 

De acordo com Chiavenato (2005, p. 02),  

 
Como todo organismo vivo, as empresas nascem, crescem e até podem morrer. 

Elas são essencialmente dinâmicas, passam por mudanças, têm ciclos de 
prosperidade ou dificuldade e necessitam de constante renovação. À medida 

que são bem sucedidas em relação aos seus objetivos, as empresas tendem a 
sobreviver. Se o sucesso é maior, elas tendem a crescer. Sobrevivência e 

crescimento são as principais decorrências do sucesso empresarial. 

  

Para Tachizawa e Faria (2004, p. 18) “o grande desafio para a sobrevivência das micro 

e pequenas empresas está no diferencial da empresa, na qualidade oferecida e no preço 

compatível com o mercado”.  

Ainda conforme Tachizawa e Faria (2004, p. 18) o desafio maior é que a todo instante 

tudo muda, nada permanece igual, por isso é essencial estar sempre atualizado, altamente 

capacitado, pois a sabedoria é uma ferramenta essencial para o andamento da organização.  

Por isso é necessário um planejamento, gerenciamento e uma visão do futuro para que 

a empresa possa ter um controle e se torne mais competitiva no mercado. (COHEN, 2004, p. 

10)  

Partindo-se disso as dificuldades e desafios que as MPEs enfrentam acabam 

interferindo na sua busca pelo crescimento e lucratividade e essa forma errada de controle acaba 

prejudicando a empresa e é um dos caminhos para o seu não sucesso, fazendo com que não dure 

por muito tempo.   
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Sendo assim um sistema de controle interno eficiente poderá contribuir para o seu 

fortalecimento e sua formalização.  

  

5 CONTROLE INTERNO  

                

Toda organização necessita de sistemas para serem implantados e contribuir com o 

controle dos procedimentos realizados, sendo assim o controle interno supre essas necessidades. 

(SEBRAE, 2016, p. 02) 

Segundo Attie (2006, p. 112) “o controle interno compreende todos os meios 

planejados numa empresa para dirigir, restringir, governar e conferir suas várias atividades com 

o propósito de fazer cumprir os seus objetivos”.  

Já para Franco e Marra (2009, p. 267), é um instrumento que permite “prever, observar, 

dirigir ou governar os acontecimentos que se verificam dentro das empresas e que produzam 

reflexos em seu patrimônio”.   

Crepaldi (2009, p.349 – 350) define este controle como sendo uma forma de analisar 

os acontecimentos que ocorrem dentro da empresa, como a organização dos controles e sua 

execução. É um meio de fiscalização, vigilância e verificação administrativa. Para assegurar a 

proteção dos ativos e todos os acontecimentos dentro da organização, essa forma de vigilância 

se torna essencial.  

Assim, Oliveira et al (2008, p. 132), cita o conceito de controle interno segundo o 

Conselho Federal de Contabilidade, onde são sistemas que “compreendem o plano de 

organização e o conjunto integrado de métodos e procedimentos adotados pela entidade na 

proteção de seu patrimônio, promoção da confiabilidade e da tempestividade de seus registros 

e demonstrações contábeis, e de sua eficácia operacional. ”  

Para ser mais bem compreendido Attie (2006, p. 111), faz uma interpretação do 

conceito de controle interno onde menciona que,   

 

O controle tem significado e relevância somente quando é concebido para 

garantir o cumprimento de um objetivo definido, quer seja administrativo ou 
gerencial. Dessa forma, o controle não é algo sem face ou sem forma, mas um 

dado físico que avalia uma função observável.  

  

Garrison, Noreen e Brewer (2013, p. 20 – 21) afirmam que é essencial um controle 

para o alcance razoável dos objetivos da empresa. Para reduzir a ocorrência de erros, oferecendo 
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garantias aos investidores de que as divulgações financeiras são confiáveis, os controles 

internos devem ser adequados e eficazes.  

Para Almeida (2012, p. 57), ele protege os ativos da empresa, e é através dele que o 

auditor1 irá detectar os erros ou irregularidades que afetam as demonstrações financeiras. São 

procedimentos que irão gerar informações contábeis confiáveis e ajudar a administração no 

controle da organização.  

Com o crescimento das organizações, empresários precisam recorrer a meios que 

fossem eficazes no controle das operações, onde proporcionaria a proteção contra erros e 

irregularidades e proporcionassem informações que fossem confiáveis. (BOYNTON et al, 

2002, p. 319)  

Assim, esses erros e irregularidades podem afetar negativamente o desempenho da 

entidade; ocasionar impactos em sua lucratividade e/ ou estrutura financeira; resultar em 

reflexos significativos em suas demonstrações contábeis para o usuário interno ou externo, 

relatórios gerenciais e demais análises e demonstrativos operacionais financeiros. Podendo ser 

cometido propositalmente ou não, sendo detectados e prevenidos através do controle interno. 

(OLIVEIRA et al, 2008, p. 133)  

Portanto Franco e Marra (2009, p. 267), destacam que a administração de uma empresa 

necessita de um controle, onde o principal é a Contabilidade. É através dela que são realizados 

os meios de controles, como: o controle consequente, que registra os fatos através da 

escrituração; controle concomitante, que constata a ocorrência ao mesmo tempo em que ela se 

verifica; controle antecedente, que prevê a ocorrência do fato por antecipação.  

Ainda para Franco e Marra (2009, p. 267) são meios de controle interno:  

 

Todos os registros, livros, fichas, mapas, boletins, papéis, formulários, 
pedidos, notas, faturas, documentos, guias, impressos, ordens internas, 

regulamentos e demais instrumentos de organização administrativa que 
formam o sistema de vigilância, fiscalização e verificação utilizado pelos 

administradores para exercer o controle sobre todos os fatos ocorridos na 
empresa e sobre todos os atos praticados por aqueles que exercem funções 

direta ou indiretamente relacionadas com a organização, o patrimônio e o 
funcionamento da empresa.  

 

Com tudo, o Controle interno se torna fundamental para uma organização e segundo 

Oliveira et al (2008, p. 131), este seria o último processo para analisar e comparar a realidade 

                                                 
1
 “O auditor tem a função de fazer o exame contábil e seu parecer é de grande responsabilidade moral e legal”. (MARQUES, 

2010, p. 67)   
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da organização e identificar se houve desvios e suas causas. E através dos resultados obtidos 

serão implantadas medidas que possam corrigir estes desvios, visando a continuidade e 

integridade da empresa.   

Para se realizar os sistemas citados, Oliveira et al (2008, p. 131) indica que são seguidas 

três etapas: “a previsão de tarefas – fase do planejamento e da programação; a execução dessas 

tarefas – fase da operacionalização ou execução; e a mensuração – fase de análise e avaliação 

dos resultados obtidos, ou do controle propriamente dito. ”  

Boynton et al (2002, p. 320) relatam ainda que é um processo que visa fornecer para 

os usuários da informação segurança razoável. São operados pelo conselho de administração, 

pela administração e outras pessoas na conquista de objetivos nas seguintes categorias: 

“Confiabilidade de informação financeira; Obediências (compliance) às leis e regulamentos 

aplicáveis; e Eficácia e eficiências de operações”.  

Os controles internos foram criados pela gerência para garantir aos investidores que as 

divulgações financeiras sejam confiáveis. O relatório tem de afirmar que é responsabilidade da 

gerência estabelecer e manter controles internos adequados e deve conter uma avaliação feita 

pela gerência da eficácia de sua estrutura de controle interno. (GARRISON; NOREEN; 

BREWER, 2013, p. 20)  

Em virtude do que foi mencionado entende-se que o controle interno aumenta a 

eficiência das informações e das operações na empresa, assegurando-a e também facilita a 

opinião do auditor no momento da auditoria.  

  

5.1 Importância e objetivos do controle interno  

 

Com a expansão das empresas e a necessidade maior de controle de seus segmentos e 

a busca de melhores resultados, o controle interno se tornou essencial e importante para as 

organizações. (ATTIE, 2006, p. 113)  

Os controles internos possuem uma importância para a eficiência operacional da 

empresa e segundo Boynton et al (2002, p. 319), ocorreram alguns fatores que contribuíram 

para a importância dos controles, como o crescimento das empresas, onde foi necessário 

recorrer a meios para controlar as operações.  

De acordo com Oliveira et al (2008, p. 134) para que a empresa possa atingir resultados 

favoráveis ela conta com o controle interno. Como cada área deve ser gerenciada de forma 
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segmentada, ele se torna de fundamental importância, pois estão presentes em todos os setores 

como: vendas, recursos humanos, fabricação, compras, tesouraria etc, para gerar informações 

consistentes e que não sejam frequentes os erros involuntários e desperdícios.   

Contudo, o controle interno auxilia os administradores no desempenho de suas 

atividades, com eficiência e eficácia dentro da organização, fornecendo a eles análises, 

avaliações e informações referentes às atividades operacionais. (RESENDE; FAVERO, 2004, 

p. 43)  

Desta forma, os objetivos do controle interno de acordo com Attie (2006, p. 117) 

envolvem vários procedimentos e práticas que juntos tem o poder de controlar. Que se divide 

em quatro objetivos básicos: “A salvaguarda dos interesses da empresa, a precisão e a 

confiabilidade dos informes e relatórios contábeis, financeiros e operacionais, o estimulo à 

eficiência operacional e a aderência às políticas existentes”. 

Já Boynton et al (2002, p.321) discordam dizem que se há três objetivos “A 

administração adota controles internos para ter segurança razoável quanto à consecução de três 

categorias de objetivos: (1) Confiabilidade de informações financeiras, (2) obediência a leis e 

regulamentos aplicáveis e (3) eficácia e eficiência de operações”. 

Marques (2010, p. 60), descreve os objetivos como sendo verificação da veracidade 

das informações dos relatórios contábeis, financeiros e operacional; capacidade de prevenir e 

descobrir o mais rápido erros e fraudes, indicando sua extensão, fazendo sua correção no 

registro das operações; incentivar a eficiência do pessoal, através dos resultados dos relatórios; 

e manter um controle eficiente dos negócios, garantindo os ativos da empresa.  

Lins (2011, p. 196) fala sobre os objetivos do controle interno de uma forma diferente: 

“Confiabilidade das informações geradas, Salvaguarda de ativos, observância (compliance) às 

leis e regulamentos aplicáveis, eficiência e eficácia das operações”.  

Já Oliveira et al (2008, p. 134 e 135) expõe os objetivos com sendo:  

Verificar e assegurar o cumprimento de políticas e normas da companhia [...]; 

obter informações adequadas, confiáveis, de qualidade e em tempo hábil [...]; 

comprovar a veracidade de informes e relatórios contábeis, financeiros e 
operacionais; proteger os ativos da entidade, o que compreende bens e direitos; 

prevenir erros e fraudes [...]; servir como ferramenta para localização de erros 
e desperdícios [...]; registrar adequadamente as diversas operações [...]; 

estimular eficiência de pessoas [...]; assegurar a legitimidade dos passivos da 
empresa [...]; assegurar os processos corretos da empresa [...]; e permitir 

observância e o estrito cumprimento da legislação em vigor.  
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Segundo Tostes (2007, p. 49), os objetivos de um sistema de controle interno “é 

permitir melhor mensuração, diminuir o risco de erro involuntário e fraudes (erro proposital), 

tornando possíveis demonstrações úteis e confiáveis”.  

Portanto, conforme Marques (2010, p. 61), com o sistema de controle interno, os 

serviços realizados nas empresas, conquistam confiança, atribuindo ao administrador a 

possibilidade de diminuir seus gastos, dando maior eficiência nos serviços.  

 

5.2 Tipos de controle interno  

  

De acordo com Attie (2006, p. 114), o controle interno está dividido em Controle 

Contábil e Controle Administrativo, ambos irão auxiliar tanto na contabilidade como na 

administração. 

No Controle contábil estão compreendidos “o plano de organização e todos os métodos 

e procedimentos diretamente relacionados, principalmente com a salvaguarda do patrimônio e 

a fidedignidade dos registros contábeis”.  

Já no Controle administrativo “compreendem o plano organizacional e todos os 

métodos e procedimentos que dizem respeito à eficiência operacional e à decisão política 

traçada pela administração. Normalmente se relacionam de forma indireta aos registros 

financeiros”.  

De acordo com Marques (2010, p. 62) controle interno contábil são relacionados com 

a veracidade dos registros contábeis e proteção dos ativos. E o controle interno administrativo 

os que estão relacionados com todas as atividades de um plano de organização, relacionados a 

eficiência operacional, sempre de acordo com as políticas administrativas.  

São exemplos de controles contábeis: “Sistemas de conferência, aprovação e 

autorização; separação de funções; controles físicos sobre ativos; e Auditoria interna”, 

conforme expressa Almeida (2012, p. 57-58). Exemplos de controle administrativos são: 

“análise estatísticas de lucratividade por linha de produtos; controle de qualidade; treinamento 

de pessoal; estudos de tempos e movimentos; análise das variações entre valores orçados e os 

incorridos; e controle dos compromissos assumidos”.  

A segregação de funções e nível adequado de qualidade, que são os procedimentos 

relacionados com as diretrizes da administração, na estrutura da organização; os critérios 

apropriados; integração das informações e controle de rotina suficiente, que são procedimentos 
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do aspecto contábil que esclareçam dúvidas e levem a facilidade do entendimento das 

informações, no sistema contábil e capacidade adequada, que são pessoas experientes com 

eficiência para cumprir os procedimentos, no quadro de pessoal da empresa, são elementos que 

compõem o controle interno. (MARQUES, 2010, p. 63)  

Diante do exposto, podemos concluir que cada um desses tipos de controle atende ao 

acompanhamento da empresa, contribuindo no seu resguardo e ao mesmo tempo em atingir os 

objetivos almejados.  

  

5.3 Auditoria Interna  

  

Com o crescimento das micro e pequenas empresas, passou a ser necessário 

profissional altamente qualificado para as avaliações de eficiência e eficácia das atividades 

operacionais das mesmas. A partir daí começaram a surgir departamentos de auditoria interna 

onde os titulares do conselho de administração ou seu comitê de auditoria incluíram-se entre os 

executivos que compõem a gerência sênior de uma entidade. (BOYNTON et al, 2002, p. 932) 

De acordo com Cordeiro (2012, p. 23 - 24), a auditoria interna foi criada a partir da 

necessidade do auditor externo ter que emitir parecer confiável das demonstrações contábeis. É 

uma avaliação independente com a finalidade de prestar serviço a administração, analisando 

detalhadamente as políticas e procedimentos internos da empresa, que dá suporte à auditoria 

externa.  

A auditoria interna para Crepaldi (2009, p. 26)   

 

É uma atividade de avaliação independente dentro da empresa, que se destina 
a revisar as operações, como um serviço prestado à administração. Constitui 

um controle gerencial que funciona por meio da análise e avaliação da 
eficiência de outros controles. É exercida por um profissional ligado à 

empresa, ou por uma seção própria para tal fim, sempre em linha de 
dependência da direção empresarial.  
  

Segundo Marques (2010, p. 39), a criação da auditoria interna foi para “conferir e 

diagnosticar a execução dos trabalhos realizados aos cuidados da empresa, que examinará e 

avaliará suas atividades, como um serviço a essa mesma organização”.  

Boynton et al (2002, p. 932) traz a seguinte definição dada pelo Institute of Internal 

Auditors (IIA).  
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Auditoria Interna é uma atividade independente, de fornecimento de segurança 

objetiva e de consultoria que visa acrescentar valor a uma abordagem 
sistemática e disciplinada para avaliação e melhora da eficácia de seus 

processos de gerenciamento de risco, controle e governança, ajuda-a a atingir 
seus objetivos.  
  

Para Almeida (2012, p. 64), a auditoria interna tem por objetivo:   

 

Verificar se as normas internas estão sendo seguidas e avaliar a 

necessidade de novas normas internas ou de modificação das já 

existentes, pois não adianta um controle interno excelente se não há 

uma pessoa para verificar se tudo está sendo seguido de acordo com o 

sistema.  

  

A função do auditor interno é fazer o que a administração da empresa não daria conta 

de fazer e nem teria o conhecimento necessário. É executada por profissionais com competência 

técnica e capacidade de executar as tarefas. (CORDEIRO, 2012, p. 24)  

Sendo assim, Marques (2010, p. 40), afirma que a função é detalhar o andamento de 

cada área da empresa, examinando o uso correto das políticas, a eficiência operacional e outros 

aspectos relevantes de controle.  

De acordo com Cordeiro (2012, p. 25)  

 

A importância da auditoria interna reside na articulação de movimentos que 
sua implantação redunda, ou seja, em seus efeitos e impactos, não é sua função 

exclusiva apontar falhas e informar ao alto escalão, essa visão simplista dos 
serviços de auditoria é maior óbice impeditiva à conquista da eficácia.  
  

Glack (2007, p. 36), entende que a atividade de auditoria interna exerce sobre o 

controle interno da organização uma avaliação da sua eficácia, sendo um apoio para a 

administração que irá avaliar, controlar e medir os procedimentos.  

Boynton et al (2002, p. 932), apontam as definições essenciais para auditoria interna, 

que são demonstradas no quadro 3. 

 

Quadro 3: Definição de Auditoria Interna 

 

Interna 

Significa que os serviços são executados dentro da empresa, 

quanto por terceirizados. 

Independente e objetiva Quando deixa claro que o julgamento do auditor não é errado. 

Abordagem sistemática e 

disciplinada 

Significa que para a realização das atividades são seguidas 

normas que os orientam. 
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Ajuda a organização 

atingir seus objetivos 

Significa que o auditor ajuda a organização a alcançar seus 

objetivos e metas, com eficácia e o aperfeiçoamento do 

gerenciamento do controle. 

Fonte: Boynton et al (2002, p. 932) 

 

Dessa forma entendemos que a auditoria interna tem o papel de conferir os 

procedimentos internos de uma empresa, para ver se estão sendo seguidos corretamente.  

 

 

 

  

5.4 Aplicabilidade do controle interno   

  

As empresas precisam de sistemas que controlem suas atividades, protegendo e 

evidenciando seu patrimônio. Por isso muitas delas recorrem a sistemas de controles que 

sejam eficientes. (MIGLIATO; ESCRIVÃO FILHO, p. 35, 2004) 

Sendo assim cabe a elas a implantação destes sistemas em todas as áreas da empresa, 

para um melhor resultado nas demonstrações financeiras, nos seus processos e também para a 

prevenção de fraudes e diminuição na ocorrência de erros. (COQUEIRO, 2009, p. 3 – 5)  

Ainda para o Coqueiro (2009, p. 3-5) para a aplicação do controle interno na empresa 

há a necessidade de conhecer o modo de como a empresa funciona, sua forma e atingir seus 

objetivos.  

Para a empresa executar o controle interno ela precisa de planejamento, onde terá de 

ser levantado dado da empresa relacionado com a execução das operações no intuito de 

agilidade organizacional. (LIMA et al, 2012, p. 10)  

Sendo assim, para Barreto (2008) apud Lima et all (2012, p. 10), dizem que o controle 

deve ser executado da seguinte maneira:   

 
Fase prévia: é a época do planejamento, do registro do esperado e do desejado. 

Nessa fase, a companhia busca ter controle das variáveis intervenientes no seu 
ciclo gerencial e produtivo; fase concomitante: é a época da ação propriamente 

dita. É a fase da execução do planejado, do previsto; fase posterior: é a época 
da informação analítica e enriquecedora do processo gerencial de tomada de 

decisão.  
  

Com a implantação do controle interno as empresas minimizam seus riscos causados 

pela competitividade e ameaças na qualidade e na obtenção de resultados. (SILVA, p. 14, 2007)  
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De acordo com Attie (2006, p. 122) “a implantação dos [...] procedimentos de controle 

precisa levar em conta o custo de implantação e o benefício que pode trazer [...] é preciso levar 

em consideração [...] que [...] novos controles podem ter efeito relevante sobre os custos da 

empresa”.  

Portanto, conforme Oliveira et al (2008, p. 136) os procedimentos que podem ser 

implantados podem ser classificados de acordo com as Definições e exemplos de Controle 

Interno, conforme Quadro 4. 

 

Quadro 4: Definição e Exemplos de Controle Interno 

Controle dos sistemas 

contábeis e de informação 
Controles organizacionais 

Controle de procedimentos e 

do fluxo de caixa 

Definição: É um sistema 

que gera informações 

confiáveis, claras, objetivas 

atualizadas e precisas dos 

registros contábeis, 

identificado erros ou 

omissões, possibilitando 

assim a tomada de 

decisões. 

Exemplos: Avaliação do tipo 

de informação fornecida; 

Qualidade da informação 

apresentada; Utilização 

correta da Informação; 

Sistema de relatórios 

estratificados para cada nível 

administrativo. 

 

Definição: São métodos 

administrativos e operacionais 

para a execução das atividades 

da organização. Para que esses 

métodos transcorram de 

maneira correta é preciso a 

organização e a segregação de 

funções, por isso devem ser 

compostos de elementos 

efetivos de controle. 

Exemplos: Segregação de 

funções; Definição da delegação 

de autoridade; Procedimentos 

para aprovações e autorizações; 

Parâmetros para a medição e 

quantificação do desempenho 

operacional. 

Definição: São 

procedimentos inseridos no 

fluxo diário da 

documentação, visando 

garantir que o 

processamento de uma 

informação em determinado 

estágio será conferido nos 

estágios seguintes. 

Exemplos: Transações e 

operações; Contabilização que 

permite preparação das 

Demonstrações contábeis; 

Acesso aos ativos; Comparação 

com existência física das 

Contabilizações. 

 

Fonte: Oliveira et all (2008, p. 135 – 136)  

 

Com isso a aplicabilidade do controle interno dentro da empresa é uma forma de 

organização e sua utilização se torna importante, pois as MPEs buscam o seu crescimento no 

mercado e com o controle devido das atividades fica mais fácil alcançar seus objetivos, 

assegurando a lucratividade e buscando a excelência das operações realizadas, diminuindo 

assim os riscos que contribuem para o seu insucesso.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se perceber que no mercado cada vez mais existem microempresas e empresas 

de pequeno porte. E para se destacar num mercado acirrado, o controle interno sobre as 

atividades  da empresa torna-se essencial, para que se destaque e obtenha resultados vantajosos. 

O controle interno possui a possibilidade de diagnosticar e demonstrar soluções 

perante procedimento e informações erradas sendo geradas. Isso pode ocasionar erros 

irreversíveis para a empresa. Desta forma observa-se a sua importância não só para pequenas 

empresas, mas para qual porte de entidade. 

Diante do foi exposto e analisado, as Micro e Pequenas empresas não buscam um 

controle interno para obter uma veracidade dos registros contábeis e proteção dos ativos, além 

de não buscar procedimentos corretos para geração de informações na tomada de decisão. Desta 

forma, a auditoria interna proporciona todo esse controle sobre o negócio. 

Assim, perante as vantagens do controle interno para micro e pequenas empresas, com 

este artigo pode-se destacar a Auditoria Interna, pois permite ser utilizado dentro da empresa, 

é independente e objetiva com suas identificações e resultados. A mesma também possui uma 

abordagem sistemática. Em suma constata-se que é uma ferramenta de eficiência para micro e 

pequenas empresas pois ajuda a organizar e atingir seus objetivos. 
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