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RESUMO  

Este trabalho trata-se de um estudo sobre a importância da utilização de um 
sistema de controles internos para a contabilidade das pequenas e médias 
empresas. Será abordado seus conceitos e objetivos, tipos de controles, análise e 
aplicabilidade na contabilidade destas organizações e gestão das pequenas e 
médias empresas. Através desta pesquisa bibliográfica, vislumbra-se sobre a 
importância nas organizações, de um sistema de controles internos eficientes e 
eficazes. Além de considera-la importante para a colaboração na área contábil, a 
qual pode servir como fonte de pesquisa acadêmica e social. Assim, este trabalho 
apresenta o Controle Interno como peça fundamental para auxiliar aos gestores 
em seus processos decisórios.  
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ABSTRACT 

This work it is a study on the importance of using a system of internal controls for 
accounting for small and medium businesses. Within this will be addressed its 
concepts and objectives, types of controls, analysis and applicability of these 
organizations in the accounting and management of small and medium 
enterprises. Through this literature, we conjecture about the importance in 
organizations, a system of internal controls efficient and effective. Besides 
considers it important for the collaboration in the accounting area, which can serve 
as a source of academic research and social. Thus, this work presents the Internal 
Control as a key to assist managers in their decision making processes. 
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1 INTRODUÇÃO 

A maioria dos negócios em andamento no Brasil, são constituídos de 

pequenas e médias empresas e devido a isso, são de vital importância para o 

crescimento da economia do país. A atual estabilidade da moeda e o controle 

inflacionário do Brasil permitiram o crescimento destes tipos de empresas 

auxiliando bastante a alavancagem dos negócios.  

As pequenas e médias empresas possuem grande importância na 

economia em seus mais variados seguimentos, causando extrema relevância na 

geração de emprego e renda, até mesmo em momentos de crise, e por se 

apresentarem em grande número em nossa economia, são observadas com 

respeito pelos analistas financeiros, pois contribuem de maneira significativa para 

o aumento do Produto Interno Bruto do país (PIB).  

Entretanto um fator que tem sido bastante estudado é o fato delas não 

contarem com um sistema de gestão eficaz, o que quase sempre as leva a 

mortalidade logo nos primeiros anos de vida. (SEBRAE Nacional – Biblioteca, 

2003). 

Muitas vezes, por desconhecimento ou por falta de assessoria por 

parte de seus contadores, os pequenos empresários deixam de se beneficiar das 

informações geradas pela contabilidade que poderão ser de grande utilidade na 

gestão do negócio. Passam a tomar decisões baseadas apenas na experiência 

que acreditam ter e na maioria das vezes os resultados ficam aquém do 

esperado. (MARION, 2005) 
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A cada momento, o controle interno cresce em relevância para a 

gestão das organizações podendo ser determinado pelo crescimento da demanda 

de informações que os gestores necessitam para o processo de tomada de 

decisão gerencial. Este controle bem descrito e executado de forma eficiente, 

facilitando o crescimento e o progresso da organização. Os gestores precisam ter 

consciência da sua importância à continuidade das atividades da empresa. 

Pode-se observar que no momento atual, os gestores das pequenas e 

médias empresas estão percebendo a relevância do controle interno como 

ferramenta de gestão, pois o mesmo se mostra bastante eficiente ao evitar a 

ocorrência de erros e procedimentos ilegais ou fraudulentos que poderiam ocorrer 

nas empresas. (SEBRAE Nacional – Biblioteca, 2003) 

Pretende-se chamar a atenção para a crescente importância do 

Controle Interno nas pequenas e médias empresas, sendo elas dos mais variados 

segmentos de mercado, pois estas se encontram motivadas pela pressão do dia a 

dia de quem tem de cumprir objetivos e metas nas mais diversas áreas. (SEBRAE 

Nacional – Biblioteca, 2003) 

Nesta perspectiva, o posicionamento do controle interno, numa visão 

atual do seu funcionamento, centraliza sua atenção nos diversos setores da 

organização, a fim de proteger seus ativos, proporcionando a produção de dados 

confiáveis e assim, auxiliando a gestão a ter uma administração de forma 

ordenada nos diversos setores da organização. 

Toda organização, independente de seu porte ou segmento de 

mercado, deve ter como principal ferramenta de gestão de seus negócios, um 

sistema de controles internos, que auxiliarão seus gestores na tomada de 

decisões, com uma visão sempre voltada para a sua sustentabilidade e 

continuidade.  

Sendo o Controle Interno, uma ferramenta de suma importância que 

agrega confiabilidade aos resultados gerados pelo fluxo de operações das 

organizações, como pode-se possibilitar este apoio nas tomadas de decisão dos 

gestores?  

O objetivo deste trabalho é analisar o controle interno na contabilidade 

das pequenas e médias empresas. Como objetivos específicos: Descrever os 

tipos de controles internos e os mecanismos necessários que auxiliam neste 

controle; Analisar o controle interno na contabilidade das pequenas e médias 
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empresas; Demonstrar a aplicabilidade do controle interno na gestão das 

pequenas e médias empresas. 

A importância deste estudo baseia-se nos benefícios alcançados com a 

utilização do controle interno para a contabilidade gerencial das pequenas e 

médias empresas, independente de seu porte.  

A função da contabilidade, que é a de fornecer informações relevantes 

que ajudarão os gestores na administração de uma empresa, é desconhecida 

pela maioria dos pequenos empresários que tomam suas decisões baseadas 

apenas na experiência que acreditam ter. (IUDÍCIBUS, 1994) 

Ainda segundo Iudícibus (1994), a maioria dos contadores, por sua 

vez, apenas se dedicam a cumprir obrigações fiscais, e deixam de assessorar 

seus clientes no que diz respeito a principal finalidade da contabilidade.  

A contabilidade gerencial, através de um controle interno eficiente e 

eficaz pode e deve ser utilizada pelas pequenas e médias empresas, tornando-se 

uma ferramenta indispensável na tomada de decisão. (SEBRAE Nacional – 

Biblioteca, 2003). 

A utilização do controle interno nas pequenas e médias empresas vem 

a possibilitar que estas cheguem a um maior desenvolvimento, tendo estas uma 

nova realidade, a difícil missão de permanecerem ativas no mercado, que a cada 

dia torna-se mais competitivo. (SEBRAE Nacional – Biblioteca, 2003).  

Para se ter uma boa relação entre o custo/benefício em seus negócios, 

o controle interno deve ser apropriado ao tipo de empresa, e, para isso, deve ser 

de acordo com a estrutura da organização, sendo o mesmo elaborado e definido  

diretamente pela sua administração, onde desta forma os objetivos e metas 

traçados sejam alcançados ao menor custo possível. 

Para que seu objetivo maior seja alcançado, o controle interno tem a 

necessidade primordial de um ambiente de controle favorável, ou seja, a 

implantação de um sistema de controle interno, seguido de alguns princípios 

conhecidos como “princípios de controles internos”, nos quais rezam conceitos e 

diretrizes básicas para a implantação dos mesmos. (OLIVEIRA, PEREZ JR. e 

SILVA, 2009).  

As vantagens alcançadas com um controle interno eficiente e eficaz 

são ainda maiores para a organização, pois podem trazer auxílio a uma empresa 

a se lançar em novos mercados, de forma mais competitiva, pois ao obter um 
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controle melhor de seus negócios, esta poderá fornecer um serviço de melhor 

qualidade a seus clientes. (OLIVEIRA, PEREZ JR. e SILVA, 2009).  

Podem-se aplicar os controles internos em todas as áreas da 

organização, demonstrando seus conceitos e aplicações na estrutura 

organizacional das entidades, objetivando sempre transmitir a importância da 

implantação dos controles internos, e o quão é relevante para demonstrar a 

exatidão nas demonstrações financeiras e seus processos correlatos. 

A metodologia a ser utilizada neste artigo será baseada em pesquisa 

bibliográfica de renomados autores especialistas no assunto, consulta de artigos 

publicados, na norma brasileira de contabilidade, periódicos e textos legais, 

abrangendo a leitura e interpretação dos mesmos. 

Inicialmente, será apresentado e descrito o controle interno para as 

pequenas e médias empresas, suas definições, aspectos contábeis e fiscais, 

demonstrando as vantagens da utilização desta ferramenta, principalmente para a 

contabilidade gerencial das pequenas e médias empresas. 

Em seguida, serão apresentados os procedimentos utilizados na 

elaboração desse estudo, definindo o método de pesquisa e o tipo de pesquisa 

utilizada, os resultados alcançados com esta pesquisa, a conclusão deste artigo e 

em sequencia as referências bibliográficas. 
 

 

2  PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
 

As pequenas e médias empresas necessitam que seus gestores 

tenham suas visões voltadas para a utilização do controle interno como 

ferramenta de gestão, pois este, em uma instituição, é imprescindível e evidencia 

sua importância no controle e fiscalização de diversos setores da empresa.    

Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):  

“São as sociedades por ações fechadas (sem negociação de suas ações 
ou outros instrumentos patrimoniais ou de dívida no mercado e que não 
possuem ativos em condição fiduciária perante um amplo grupo de 
terceiros), mesmo que obrigadas à publicação de suas demonstrações 
financeiras, são tidas, para fins deste pronunciamento, como pequenas e 
médias empresas, desde que não enquadradas pela Lei nº 11.638/07 
como sociedades de grande porte (sociedades ou conjunto de 
sociedades sob controle comum que, no exercício social anterior, 
apresentem ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual 
superior a R$ 300 milhões)”.  
 

Conforme cita a Lei Complementar nº 123/2006, existem algumas 

limitações básicas para que uma organização seja considerada uma pequena ou 
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média empresa no Brasil e, como consequência, aproveitar algumas vantagens 

desse status como, por exemplo, a inclusão no Super Simples. Atualmente, há 

pelo menos três definições utilizadas para limitar o que seria uma pequena ou 

média empresa. 

A definição, mais comum e mais utilizada, é a que está na Lei Geral 

para Micros e Pequenas Empresas (LC nº 123 de 14 de Dezembro de 2006). De 

acordo com essa lei, que foi promulgada em dezembro de 2006, as pequenas e 

micro empresas são as que possuem um faturamento anual de, no máximo, R$ 

240 mil por ano. As pequenas devem faturar entre R$ 240.000,00 e R$ 2,4 

milhões anualmente para ser enquadradas. 

Outra definição vem do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), ressalta que a entidade limita as micros às que 

empregam até nove pessoas no caso do comércio e serviço, ou até 19, no caso 

dos setores industrial ou de construção. Já as pequenas são definidas como as 

que empregam de 10 a 49 pessoas, no caso de comércio e serviço, e 20 a 99 

pessoas, no caso de indústria e empresas de construção. 

Chér (1991, p.17) acrescenta que: “existem muitos parâmetros para se 

definir as pequenas e médias empresas, muitas vezes dentro de um mesmo país, 

como o Brasil”. 

Além da definição legal das Micro e Pequenas Empresas (MPE), é 

importante ter em mente qual o perfil desse micro ou pequeno empresário, que é 

cada vez mais importante na estrutura capitalista atual. Genericamente, seu nome 

é empreendedor. 

 

2.1 CONTABILIDADE NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 

As pequenas e médias empresas são de grande importância para a 

economia e cada vez mais sua relevância cresce no âmbito nacional, sendo vistas 

com respeito pelos analistas de mercados financeiros. 

É por demais evidente o valor da contabilidade na gestão de negócios, 

tanto para controle de custos, como para apuração do lucro, quanto para 

determinação de políticas de preços e expansão, a contabilidade é uma 

ferramenta eficaz para o diagnóstico e acompanhamento das operações das 

empresas. As pequenas e médias empresas muito podem se beneficiar de tais 

informações, haja vista que competem num mercado sempre ávido por inovações, 
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menores preços e maior eficiência produtiva (PORTAL DE CONTABILIDADE - 

2013). 

Diante disso, a contabilidade, principalmente a gerencial, através de 

um controle interno eficiente, tem participação fundamental para o fornecimento 

de informações que poderão significar a continuidade ou não destas instituições.  

O objetivo das demonstrações contábeis de pequenas e médias 

empresas é oferecer informação sobre a posição financeira (balanço patrimonial), 

o desempenho (resultado e resultado abrangente) e fluxos de caixa da entidade, 

que é útil para a tomada de decisão por vasta gama de usuários que não está em 

posição de exigir relatórios feitos sob medida para atender suas necessidades 

particulares de informação. 

 

2.1.1 ASPECTOS CONTÁBEIS E FISCAIS 
 

Sob o aspecto de Controle Interno, é imprescindível que a organização 

disponha de eficiência e segurança em toda sua atividade operacional, para que 

possa identificar em tempo oportuno o correto enquadramento, corrigir eventuais 

erros, divergências ou omissões, eliminando riscos financeiros e multas. 

(ESCOLA ABERTA DO 3º SETOR, 2013)  

Outro aspecto a se considerar é que o controle interno assegura que os 

funcionários estão cumprindo as normas exigíveis pela empresa, de forma que 

estes possam agir com liberdade para buscar melhores resultados e, além disso, 

o controle interno assegura que possíveis fraudes realizadas por funcionários, 

ocasionalmente ou eventualmente sejam evitadas e não causem prejuízos ao 

patrimônio da empresa. (ATTIE, 2010) 

As vantagens alcançadas com um controle interno eficiente e eficaz 

são ainda maiores para a organização, pois podem trazer auxílio a uma empresa 

a se lançar em novos mercados, de forma mais competitiva, pois ao obter um 

controle melhor de seus negócios, esta poderá fornecer um serviço de melhor 

qualidade a seus clientes. (OLIVEIRA, PEREZ JR. E SILVA, 2009).  

Neste tocante, a contabilidade pode atuar como um órgão fiscalizador, 

com o objetivo de prevenir que sejam contabilizados dados incorretos ou 

fraudulentos e verificando se os controles internos estão sendo executados de 

forma eficiente e também na sugestão de implementações ou melhoramentos dos 

controles já existentes.  
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2.2 CONTROLE INTERNO  
 

O Controle interno é uma ferramenta que agrega confiabilidade aos 

resultados gerados pelos fluxos de operações, que possibilita apoio a tomada de 

decisão dos empresários, os controles internos devem ser vivenciados por cada 

entidade, independentemente do seu porte ou segmento (ATTIE, 1992).  

Ele é um instrumento que fornece uma segurança razoável para a 

administração, não podendo ser visto como uma segurança absoluta. 

O Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) conceitua que:  

“O controle interno compreende o plano da organização e o conjunto 
coordenado dos métodos e medidas, adotados pela empresa, para 
proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus 
dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão 
à política traçada pela administração.”  
 

E afirma que são quatro os objetivos do controle interno: 

• Proteção de ativos; 
• Obtenção de informação adequada; 
• Promoção da eficiência operacional; e  
• Estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração. 

 

Attie (1992) afirma que 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 seus objetivos. 

Diversos autores consagrados e especialistas no assunto como William 

Attie, Sérgio de Iudícibus, Perez Junior, Marcelo Almeida, Hilário Franco e 

Ernesto Marra, bem como alguns órgãos reguladores como a AUDIBRA e o 

COSO, definem e conceituam o controle interno em diversos âmbitos, as quais 

pode-se descrever e destacar neste artigo uma infinidade delas. 

O grupo norte-americano de entidades profissionais, COSO, define:  

“Controles internos são um processo operado pelo Conselho de 
administração, pela administração de outras pessoas, desenhado para 
fornecer segurança razoável quanto à consecução de objetivos nas 
seguintes categorias: 
a) confiabilidade de informações financeiras; 
b) obediência (compliance) às leis e regulamentos aplicáveis; 
c) eficácia e eficiência de operações (grifo do autor).” 

     

O Instituto de Auditores Internos (AUDIBRA - 1992) foca a eficácia 

empresarial em seu conceito de controle, a saber: 

“Controles internos devem ser entendidos como qualquer ação tomada 
pela administração (assim compreendida tanto a alta administração 
como níveis gerenciais apropriados) para aumentar a probabilidade de 
que os objetivos e metas estabelecidos sejam atingidos.” 
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Ainda em passagem subsequente, o AUDIBRA reforça a ideia de 

vínculo do controle interno como extensão e instrumento de gestão, registrando 

elementos históricos. 

Araújo (1998 p.05) registra uma definição de controle interno emitida 

pelo AICPA como: 

“O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto 
coordenado dos métodos e medidas traçados pela empresa, para 
salvaguardar seu patrimônio, conferir exatidão e fidedignidade dos dados 
contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a obediência às 
diretrizes traçadas pela administração da companhia.” 

 

Franco e Marra (2001 p. 267), entendem o controle interno como: 

“(...) todos os instrumentos da organização, destinados a vigilância, 
fiscalização e verificação administrativa, que permitem prever, observar, 
dirigir ou governar os acontecimentos que se verificam dentro da 
empresa e que produzem reflexos em seu patrimônio”. 

 

Com a implementação de um sistema de controles internos eficiente 

em seus fluxos operacionais e atentando para a importância destes controles, as 

instituições, independente de seu porte ou ramo de atividade, podem garantir uma 

margem de segurança capaz de evitar erros e fraudes que possam dar prejuízos 

futuros. 

Assim, embora os objetivos variem sutilmente, as definições 

apresentadas são convergentes. Essas definições parecem explicitar que a 

gestão necessita ser suportada por uma estrutura de controle interno razoável 

para que o êxito nos negócios se potencialize (AUDIBRA, 1992). 

O comportamento dos colaboradores também é muito importante. 

Segundo Sá (2005), são os padrões de comportamento que reforçam os controles 

internos. O comportamento dos administradores acerca da integridade e da 

permanente difusão de controles internos é fundamental para se alcançar 

eficientes e eficazes sistemas de controle interno. 
 

2.3 PRINCIPAIS VANTAGENS DO CONTROLE INTERNO 
   

A organização, independente de seu porte ou segmento de mercado, 

deve ter como principal ferramenta de gestão de seus negócios, um controle 

interno eficiente e eficaz, que auxiliarão seus gestores na tomada de decisões, 

com uma visão sempre voltada para a sua sustentabilidade e continuidade.  

A implantação de um sistema de controle interno, além de proporcionar 

maior credibilidade, segurança e integridade aos informes administrativos e 
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contábeis, minimiza riscos, como erros involuntários ou fraudes nas operações 

desempenhadas cotidianamente (CREPALDI, 2011).  

É possível constatar a importância do controle interno 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, 2011, p. 385). 
 

Destaca-se algumas das principais vantagens da utilização de um 

controle interno: 

• Prevenção de fraudes, e em caso de ocorrência das mesmas, possibilidade 

de descobri-las o mais rapidamente possível e determinar sua extensão; 

• Localização de erros e desperdícios, promovendo ao mesmo tempo a 

uniformidade e a correção ao se registrar a operação; 

• Estimular a eficiência do pessoal, mediante vigilância que se exerce por 

meio de relatórios; 

• Salvaguardar os ativos e, de maneira geral, obter um controle eficiente 

sobre os aspectos vitais do negócio. 
 

A expressão “controle interno” passou a ser utilizada como um meio de 

distinguir os controles originados dentro ou pela própria organização, daqueles de 

origem externa, como é o caso dos controles impostos pela legislação. 

(AUDIBRA, 1992)  

Independentemente de seu porte ou segmento de mercado, a 

organização deve possuir controles internos dos mais variados tipos, os quais se 

fazem necessário primeiramente, verificar qual o modelo de controle mais 

adequado a sua gestão, pois estes visam aumentar a eficiência das operações e 

das informações produzidas. 

O controle interno a cada momento cresce em relevância para a gestão 

empresarial. Esse aspecto é determinado pela crescente demanda informativa 

dos gestores decisórios que acabam por criar um vetor cada vez mais gerencial 

para a estrutura de controle interno: atender reestruturações societárias, 

avaliações empresariais, capacidade de geração de caixa, entre outros. (pesquisa 

SEBRAE – 2003/2005) 

A implantação de um sistema de controle interno, além de proporcionar 

maior credibilidade, segurança e integridade aos informes administrativos e 
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contábeis, minimiza riscos, como erros involuntários ou fraudes nas operações 

desempenhadas cotidianamente. (CREPALDI, 2011) 

Almeida (1996) leva ao entendimento de que: 

“O controle interno é um processo de natureza estruturada de geração 
de informações para que a gestão do empreendimento alcance seus 
objetivos. É possível interpretar uma visão mais ligada ao contexto de 
formalização do controle interno, sendo esta uma visão consagrada, pois 
normalmente controle é associado a rotinas”. 
 

O controle interno deve ser adequado ao tipo da empresa, visando 

sempre a boa relação entre o custo/benefício, sendo elaborado e estruturado 

diretamente pela administração da empresa, para se propiciar desta forma, uma 

considerável margem de segurança, e uma garantia maior do alcance de suas 

metas e objetivos. 

O controle interno consiste em um conjunto de procedimentos 

implantados pela administração para assegurar o alcance dos resultados 

estabelecidos e a observância das políticas e diretrizes planejadas para a 

organização. (ATTIE, 2011) 

Ele tem como objetivos principais identificar, corrigir falhas, e evitar 

informações distorcidas, podendo estar presentes nas normas, procedimentos, 

métodos, rotinas, manuais, ou seja, nos diversos procedimentos inseridos na 

empresa a fim de que seus colaboradores possam segui-los. 

Através de informações contábeis e administrativas, é formado o 

controle interno, os quais possuem a função de proteger e salvaguardar o 

patrimônio da organização, prevenindo de erros e procedimentos ilegais ou 

fraudulentos dentro da empresa. (OLIVEIRA, PEREZ JR. E SILVA, 2009) 

Muitos destes procedimentos ilícitos são inicialmente detectados pelos 

próprios funcionários na empresa em realização de suas funções rotineiras. Em 

outras situações, quando se há uma auditoria interna, a fim de se identificar as 

mesmas. 

Sendo assim, um sistema contábil de uma organização que não esteja 

apoiado por um controle interno adequado, poderá fornecer aos seus gestores, 

informações distorcidas, podendo levar os mesmos a tomarem decisões erradas 

para as empresas. 

Para que se verifique a importância do controle interno, é oportuno 

analisar o crescimento e a diversificação de uma empresa (ATTIE, 2011, p.191), 

isso se deve, porque quanto maior a empresa, mais funcionários ela possui, ou 
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seja, quanto maior for o crescimento de uma empresa mais o controle dela se 

afasta dos sócios.  

Assim se torna necessário a constituição de um controle interno mais 

elaborado e estruturado, de forma que os objetivos da empresa possam ser 

atendidos, e também as informações contábeis possuam a maior credibilidade 

possível.   

Complementando estas afirmações, Almeida (2010, p.5) enfatiza que:  

Com a grande expansão dos negócios, percebeu-se a necessidade de 
dar maior importância a normas ou aos procedimentos internos, devido 
ao fato do administrador, não poder supervisionar pessoalmente todas 
as atividades. 
 

Outro aspecto a se considerar é que o controle interno assegura que os 

funcionários estão cumprindo as normas exigíveis pela empresa, de forma que 

estes possam agir com liberdade para buscar melhores resultados e, além disso, 

o controle interno assegura que possíveis fraudes realizadas por funcionários, 

ocasionalmente sejam evitadas e não causem prejuízos ao patrimônio da 

empresa. (AUDIBRA, 1992) 

O estilo de se gerenciar e a forma da comunicação influenciam e muito 

no escopo e utilidade do controle interno. O controle interno, em uma empresa 

altamente informatizada, possibilita o levantamento de um desajuste entre a 

decisão e execução, favorecendo o alcance das causas e as subsequentes ações 

corretivas. (AUDIBRA, 1992) 

Mas, em alguns casos, pode-se defender a necessidade de uma 

natureza não-procedimental do controle interno. E, finalmente, informatização 

pode não ser em alguns casos, a experiência permite, sinônimo de um bom 

controle interno.  

O controle interno reafirma sua importância no seguinte aspecto: 

Informações contábeis distorcidas podem levar a conclusões erradas e danosas 

para a empresa (ATTIE, 2010, p.192). 

Também é importante a precisão e confiabilidade dos informes e 

relatórios contábeis, financeiros e operacionais que possibilitem a geração de 

informações adequadas e oportunas, necessárias gerencialmente para 

administrar e dar noção dos fatos realizados na empresa. 
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2.4 OBJETIVOS E PAPEL DO CONTROLE INTERNO 
  

Os objetivos do controle interno, no geral, é salvaguardar os ativos e 

fornecer informações contábeis seguras, auxiliando assim, a administração na 

condução das atividades da organização.  

Segundo Nakagawa (2001, p. 45) : 

“É salvaguarda dos interesses da empresa, objetivando proteger o 
patrimônio contra quaisquer perdas e riscos devidos a erros ou 
irregularidades.”  
 

Os controles internos estão diretamente envolvidos com os ativos da 

empresa, protegendo-os e validando os dados contábeis. Eles são divididos em 

duas categorias, sendo controles contábeis e administrativos. 

Os contábeis estão ligados aos bens e direitos da empresa e os 

administrativos às operações da empresa. Contemplam características financeiras 

e não-financeiras. 

Logo, os objetivos do controle interno contemplam: 

a) dotar a empresa de uma base informativa confiável e tempestiva; 
b) induzir comportamento focado em resultados; 
c) salvaguardar patrimônio; e  
d) garantir, subsidiariamente, observância de regulação aplicável à firma. 

  

De uma forma mais individualizada Oliveira, Perez Jr. e Silva (2009, 

p.78) explicitam os principais objetivos do conjunto de sistema de controle interno: 

a) verificar e assegurar os cumprimentos às políticas e normas da 
companhia, incluindo o código de ética nas relações comerciais e 
profissionais; 
b) obter informações adequadas, confiáveis, de qualidade e em tempo 
hábil, que sejam realmente úteis para as tomadas de decisões; 
c) comprovar a veracidade de informes e relatórios contábeis, financeiros 
e operacionais; 
d) proteger os ativos da entidade, o que compreende bens e direitos; 
e) prevenir erros e fraudes. Em caso de ocorrência dos mesmos, 
possibilitar a descoberta o mais rápido possível, determinar sua extensão 
e atribuições de corretas responsabilidades; 
f) servir como ferramenta para a localização de erros e desperdícios, 
promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção; 
g) registrar adequadamente as diversas operações, de modo a 
assegurar a eficiente utilização dos recursos da empresa; 
h) estimular a eficiência do pessoal, mediante a vigilância exercida por 
meio de relatórios; 
i) assegurar a legitimidade dos passivos da empresa, com o adequado 
registro e controle das provisões, perdas reais e previstas; 
j) assegurar o processamento correto das transações da empresa, bem 
como a efetiva autorização de todos os gatos ocorridos no período; e 
k) permitir a observância e estrito cumprimento da legislação em vigor. 
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Assim a contribuição do controle interno se torna evidente perante a 

organização a partir do instante em que se torna impossível perceber uma 

empresa que não disponha de controles que possam assegurar a continuidade do 

fluxo das atividades e informações proposto.  

 

2.5 TIPOS DE CONTROLES INTERNOS  
 

Segundo a Exposição de Normas de Auditoria nº 29 (ENA 29) que 

estabelece que os controles internos de uma empresa se dividem em dois grupos 

de controle: os de natureza contábil e os de natureza administrativa. 

Os controles contábeis compreendem o plano de organização e todos 

os métodos e procedimentos utilizados para salvaguardar o patrimônio e a 

propriedade dos itens que os compõem (CREPALDI, 2007, p.275). 

Compreendidos ainda segundo o autor por: 

• Segregação de funções: cria independência entre as funções de 
execução operacional, custódia dos bens patrimoniais e riscos 
envolvidos; 
• Sistema de autorização: controla as operações através de métodos de 
aprovações, de acordo com as responsabilidades e riscos envolvidos; 
• Sistema de registro: compreende a classificação dos dados dentro de 
uma estrutura formal de contas, existência de um plano de contas que 
facilita o registro e preparação das demonstrações contábeis e a 
utilização de um manual descritivo para o uso das contas; 
 

Os controles internos de natureza contábil abrangem na organização 

todos os sistemas, métodos e procedimentos, nos quais são utilizados nos 

diversos setores, com o propósito de salvaguardar o patrimônio da empresa 

como: bens, direitos e obrigações, e também na verificação dos registros 

contábeis da organização, a fim de avaliar se os mesmos se encontram 

devidamente corretos. 

Destacam-se como exemplo destes controles contábeis o sistema de 

aprovações e autorizações de transações, como também, a segregação de 

tarefas, nas quais diminuem drasticamente o risco do cometimento de fraudes na 

organização por parte dos colaboradores. 

A realização de controles internos sobre informações e bens físicos da 

empresa também podem ser usados como exemplo de controles contábeis, pois 

realiza vistoria e compara com os dados obtidos com os dados da contabilidade, 

para saber a real situação dos dados da empresa (CREPALDI, 2007).  
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Ao trabalhar com a contagem de bens físicos deve-se ter o cuidado 

para que este controle sobre informações e bens físicos seja realizado por 

pessoas que nas quais não trabalhem diretamente com os estoques, a fim de não 

facilitar a ocorrência de fraudes. (CREPALDI, 2007)  

Os controles administrativos compreendem um plano de organização e 

todos os métodos e procedimentos utilizados para proporcionar eficiência às 

operações, dar ênfase à política de negócios da empresa, bem como seus 

registros financeiros (CREPALDI, 2007, p. 275). 

Compreendidos ainda segundo o autor por: 

• Normas salutares, que observam práticas saudáveis aos interesses da 
organização no cumprimento dos deveres e funções; 
• Pessoal qualificado, que esteja apto a desenvolver suas atividades, 
sendo estes bem instruídos e supervisionados por seus responsáveis. 
 

Ficando assim, evidente que nos controles internos de natureza 

administrativa a atenção é mais voltada aos sistemas, métodos e procedimentos 

adotados pela administração da empresa, mas com o propósito diferenciado dos 

controles contábeis, pois os controles administrativos visam à eficiência e à 

eficácia das operações realizadas pela empresa. (CREPALDI, 2007) 

Podemos também incluir como controle administrativo a constante 

procura pela obediência das normas e diretrizes da empresa na qual visa a ordem 

na execução das operações realizadas nos diversos setores da empresa. 

(CREPALDI, 2007) 

A realização de controles das atividades, avaliações de desempenho e 

treinamento de pessoal constituem a prática do controle administrativo. 

Existe, também, outra visão sobre a tempestividade do controle dentro 

das empresas, onde segundo Franco e Marra (2009, p.267): 

O principal meio de controle de que dispõe uma administração é a 
contabilidade. Esta, entretanto, através da escrituração, registra os fatos 
após sua ocorrência (controle consequente), entretanto em outros meios 
de controle são utilizados para constatar a ocorrência no momento em 
que ela se verifica (controle concomitante), existindo ainda aqueles que 
preveem a ocorrência do fato por antecipação. 

 
A utilização de um sistema de controle interno evita casos como abuso 

de autoridade, fraudes, erros, ou seja, é um instrumento necessário para que as 

organizações protejam os seus ativos, assegurem à fidelidade e integridade dos 

registros, tomam conhecimento da realidade da entidade, e estabeleçam os seus 

compromissos com a gestão.  
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2.6 A AVALIAÇÃO DOS RISCOS DOS CONTROLES INTERNOS  
 

A avaliação de riscos em auditoria interna ou Auditoria Baseada em 

Riscos (ABR) engloba todos os tipos, pois identifica, mede e prioriza os riscos 

para possibilitar a focalização nas áreas auditáveis, imprescindíveis para a 

operacionalidade da organização. Permite ao auditor delinear um programa capaz 

de testar os controles importantes, profundos ou minuciosos (PORTAL DE 

AUDITORIA, 2013). 

O conceito de risco de auditoria deve contemplar os efeitos conjugados 

dos diversos fatores que afetam, de forma direta e significativa, a qualidade da 

informação em apreço, bem como outras contingências e incertezas que resultem 

da impossibilidade de reconstituição integral de todas as operações a controlar. 

Regra geral, as ações de controle visam cobrir as áreas em que os 

riscos são considerados os mais elevados permitindo, no entanto, uma cobertura 

equilibrada e contínua do âmbito da ação de controle, com o objetivo de reduzir o 

risco a um nível aceitavelmente baixo. Desta forma, a análise dos riscos em um 

controle interno é um processo que acompanha o auditor ao longo de todo seu 

trabalho, devendo este ser conduzido, não no sentido da sua eliminação, mas sim 

no sentido de reduzir a níveis aceitáveis. (MANUAL DE CONTROLE INTERNO – 

CGU, 2009). 

Durante a execução dos trabalhos de auditoria externa, o auditor busca 

valores significativos, que possam ser erros ou irregularidades, cujo registro afete 

as demonstrações financeiras, levando aos interessados a terem um 

entendimento inadequado das informações ali apresentadas.  

Se a empresa possui um bom sistema de controle interno, o auditor 

poderá reduzir o seu volume de testes de auditoria durante a realização de seu 

trabalho, ou se for um sistema ineficiente o volume de testes certamente será 

maior.  

De qualquer forma, o auditor irá sempre realizar testes de auditoria, o 

que determinará o seu volume de testes, será a qualidade do sistema de controle 

interno existente na organização. Os tipos de riscos de auditoria podem ser 

classificados em: 
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• Risco Inerente – este é o mais difícil de ser detectado, pois está 
insítrico e em função da natureza do negócio, da natureza dos 
componentes e da natureza dos sistemas de informações. É o risco pela 
falta de controles internos dentro da empresa. 
• Risco de Controle - é o risco de que os sistemas de controles possam 
falhar na prevenção ou detecção, em tempo hábil, de erros ou 
irregularidades relevantes. É o risco de não detecção de irregularidade 
pelos controles da entidade. 
• Risco de detecção – é o risco de que o resultado da execução dos 
procedimentos de auditoria enganosamente induza o auditor a concluir 
pela inexistência de erro ou irregularidade relevante. (Portal de Auditoria, 
2013) 
 

Conforme o exposto, os controles internos implantados pela 

administração da empresa são peças fundamentais não só para a entidade, mas 

a terceiros que se relacionam com as mesmas. E uma ferramenta de grande 

importância durante os trabalhos de auditoria independente. 

Attie (2010, p. 148) relata outro fato interessante em relação ao 

controle interno, é a sua relação com a auditoria interna. É comum confundi-los, 

entretanto, a diferença entre as duas vertentes são significantes. Enquanto o 

controle interno está voltado para a execução dos objetivos da empresa, a 

auditoria interna está mais relacionada a um “trabalho organizado de revisão e 

apreciação dos controles internos”. 

A verificação da eficácia e do cumprimento das normas estabelecidas 

pelo controle interno, bom como a sua modificação ou adaptação a novas 

circunstâncias, é de inteira responsabilidade da administração da empresa. 
 

3  METODOLOGIA 
 

Para a elaboração deste artigo científico, procurou-se pesquisar livros 

da área contábil que abordassem o tema de controles internos e controles de 

gestão, e ainda, as normas de auditoria disponibilizadas em sites de 

contabilidade, procurando conceituar o que são controles internos, e seus 

objetivos dentro das entidades, dando ênfase ao controle interno nas pequenas e 

médias empresas, que é o objeto deste artigo.  

Explorou-se também a aplicabilidade de controles internos em 

pequenas e médias empresas como instrumentos que dão suporte à gestão e 

consecutivamente à tomada de decisão. 

A metodologia trata do esclarecimento minucioso, detalhado, e exato 

de todos os procedimentos desenvolvidos para a realização de trabalho de 
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científico. Nesse sentido, Oliveira (2005) afirma que a metodologia engloba todos 

os passos realizados para a construção do trabalho cientifico, que vai desde a 

escolha do procedimento para a obtenção de dados, perpassa a identificação dos 

métodos, técnicas, materiais, instrumentos de pesquisa e definição de 

amostra/universo, até a categorização e análise dos dados.  

Na elaboração de uma pesquisa científica têm-se a necessidade de 

aplicar métodos e técnicas adequadas a fim de que os objetivos pretendidos 

sejam alcançados. Nesse contexto, Silva (2003) cita alguns dos tipos de pesquisa 

existentes que o pesquisador pode utilizar para o desenvolvimento de um trabalho 

científico, tais pesquisas são a bibliográfica, a documental, a experimental ou de 

laboratório, a ex-post-facto, a levantamento, a pesquisa de campo, o estudo de 

caso, a pesquisa-ação, a pesquisa-participante, a exploratória, a descritiva e a 

explicativa.  

A pesquisa utilizada neste estudo foi a bibliográfica e documental, 

realizadas através de levantamentos de obras de autores consagrados e órgãos 

reguladores que abordam o tema escolhido. Neste trabalho mencionam-se obras 

que abordam assuntos relacionados com: Controle Interno nas Pequenas e 

Médias Empresas. 

Esta pesquisa procura demonstrar, como contribuição para as 

empresas, a importância da utilização do controle interno que é uma ferramenta 

fundamental para uma boa gestão.  
 

4 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO PARA AS PEQUENAS E MÉ DIAS 

EMPRESAS 
 

Ao longo deste trabalho, pode-se verificar a importância que diversos 

especialistas destacam para a aplicação de um sistema de controle interno 

eficiente e eficaz para as entidades, principalmente paras as pequenas e médias 

empresas, estando este envolvido diretamente em seu processo de continuidade. 

O aumento da competitividade exige das empresas, principalmente as 

de menor porte, uma maior eficiência, eficácia e economicidade na gestão de 

seus recursos, e como parte integrante do sistema, procuram desempenhar seus 

papéis junto à sociedade. Essa procura pelo sucesso e eficiência na aplicação 

dos seus recursos, leva os responsáveis pela gestão empresarial, a congregar 

suas decisões embasadas em informações transparentes e consistentes.  
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Desta maneira, verificou-se que não é difícil entender que o Controle 

Interno envolve todo o esquema organizacional, os métodos utilizados na gestão, 

bem como os procedimentos, diretamente voltados a: Salvaguarda dos Ativos; 

Verificação da fidedignidade de todos valores contábeis; Busca da eficiência da 

gestão operacional. 

Ocorrendo fragilidade nos procedimentos de controle interno, podem 

acontecer com maior frequência erros involuntários, desperdícios e até fraudes, 

sem o devido conhecimento do gestor e/ou administrador, que acaba sendo 

surpreendido pelo controle externo, através de uma possível auditoria externa, por 

não poder contar com um controle interno eficiente. 

Assim a função do controle interno passou a ser indispensável para o 

acompanhamento da execução dos programas estabelecidos para o atingimento 

das metas e objetivos traçados pela administração da empresa, e constatar suas 

falhas e desvios; velar pela boa utilização, manutenção e guarda 

dos bens patrimoniais; verificar a perfeita aplicação das normas e princípios 

adotados e constatar a veracidade de todas as operações realizadas dentro das 

entidades. (COCHRANE, 2005) 

Levando em conta as informações obtidas para análise, pode-se 

constatar que o controle interno é o grande responsável para o sucesso de 

qualquer empresa e se essa ferramenta não estiver perfeitamente aplicada na 

gestão empresarial, possivelmente trará consequências negativas para a 

organização. 
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5  CONCLUSÃO 
 

Neste artigo, procurou-se demonstrar e discutir a aplicação do controle 

interno como uma estratégia muito importante para a prevenção de fraudes e 

desvios na contabilidade das pequenas e médias empresas.  

Para o sucesso e bom desempenho na administração de uma 

entidade, independente de seu porte ou seguimento de mercado, seus gestores 

devem ter sempre em mente que um sistema de controles internos é de 

fundamental importância para a sua continuidade e crescimento. 

Entende-se que um sistema de controles internos bem aprimorado, 

auxilia de modo eficiente e eficaz na gestão de negócios, proporcionando maior 

segurança aos ativos da empresa, e conferindo aos dados contábeis maior 

precisão e confiabilidade. 

No sentido próprio da palavra, o controle nos dá uma ideia de um 

procedimento correto e organizado, podendo ser coercitivo e associado ao ato de 

se fiscalizar algo que em primeiro momento não esteja com suas informações 

muito claras. 

Os gestores destas entidades, ao realizar um sistema de controle 

interno eficiente e eficaz, cria um ambiente mais imune à ocorrência de desvios e 

fraudes, e bem mais propício ao atingimento de metas e diretrizes traçadas pela 

administração da empresa. 

Conforme as informações levantadas neste trabalho, pode-se constatar 

também que os recursos humanos são peças fundamentais para que haja a 

sintonia nas diretrizes traçadas pela administração e a execução das mesmas, as 

quais, tendo funcionários treinados e comprometidos, são um fator de muita 

importância neste processo.  

Neste trabalho, conforme especificado na problemática do tema, pode-

se contatar que os gestores e/ou administradores de empresas, independente de 

seu porte, dimensão ou segmento de mercado, não poderão realizar uma tomada 

de decisão mais objetiva e correta, sem que estejam apoiados em informações 

claras e precisas, as quais serão obtidas através de um controle interno bem 

planejado e executado. 

Pode-se constatar também, que os objetivos deste trabalho foram 

devidamente alcançados, sendo o controle interno descrito dentre os seus vários 
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tipos, os mecanismos necessários que auxiliam o controle na contabilidade e sua 

aplicabilidade na gestão das pequenas e médias empresas. 

Este trabalho procurou dar maior evidência para a importância da 

utilização de um sistema de controles internos e que este assunto deve merecer 

uma maior atenção por parte dos empresários e gestores. E que sua aplicação 

nas organizações, oferece melhor conforto e precisão para tomada de decisões e 

maior transparência aos seus administradores e colaboradores. 

Por fim, chega-se a conclusão que o controle interno é uma ferramenta 

de essencial importância para as pequenas e médias empresas e para uma bem 

sucedida administração, tendo um grau consideravelmente relevante para a 

obtenção de resultados satisfatórios e sua sobrevivência neste mercado cada vez 

mais competitivo e implacável.    
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Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas – disponível em: 
www.cpc.org.br (acesso em: 06/10/2013) 
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Contábeis, sob orientação do Profa. Dra. Marcia Maria Machado Freitas. 
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