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1. Conceito de Contabilidade



Contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos
ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não.

Contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante o
registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos fatos nele ocorridos, com o fim de
oferecer informações sobre sua composição e variação, bem como sobre o resultado
econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial.

A contabilidade não é uma ciência exata. Ela pertence ao campo das ciências sociais.

Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a prover
seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de
produtividade, com relação á entidade objeto de contabilização (Pronunciamento do
IBRACON aprovado pela CVM através da deliberação n° 29/1986).



Contabilidade é a ciência social que tem por objeto o patrimônio das entidades e por
objetivo o controle desse patrimônio, com a finalidade de fornecer informações a seus
usuários.

A Contabilidade é, portanto, uma ciência social que estuda e pratica suas funções a partir
dos fatos contábeis produzidos pela entidade em determinado período.

Hilário Franco conceitua a Contabilidade como a ciência que estuda e controla o
patrimônio das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a
interpretação dos fatos nele ocorridos, com o fim de oferecer informações sobre sua
composição e variação, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da
riqueza patrimonial.



Em vários livros, a Contabilidade é apresentada como sendo a ciência que estuda e
patrimônio e apresenta:
a) azienda como seu campo;
b) o patrimônio como seu objeto;
c) as partidas dobradas como ométodo por ela eleito.

Definição formal de contabilidade: Contabilidade é a ciência que estuda a pratica as
funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração
econômica (1º Congresso Brasileiro de Contabilidade/1924).



2. Campo de aplicação da Contabilidade



O campo de aplicação da Contabilidade é uma azienda.

Azienda é uma entidade, com ou sem fim lucrativo, com objetivo social ou econômico, de
ordem econômico-administrativa, isto é, possui patrimônio a controlar. Denota-se que o
conceito de azienda é mais amplo do que o conceito de empresa, pois a azienda engloba
todos os tipos de entidades, comerciais ou filantrópicas (sem fins lucrativos), públicas ou
privadas, de pessoas físicas ou jurídicas, legalmente constituídas ou não, isto é, aziendas
são as instituições e as empresas, enquanto que o conceito de empresa envolve apenas a
atividade lucrativa.



Classificação doutrinária das Aziendas
Econômica Objetivo de lucro. Exemplos: as empresas comerciais,, industriais e

prestadora de serviços

Econômicos-
Sociais

São exemplo as associações, cuja sobra líquida é destinado a outros
fins que não a remuneração do capital empregado. Exemplos: as
sociedades de aposentadorias e outros institutos de benefícios.

Sociais Não possui escopo lucrativo, tal como a União, Estados, Municípios.



3. Objeto da Contabilidade



O objeto delimita o campo de abrangência de uma ciência.

Na Contabilidade o objeto é sempre o PATRIMÔNIO de uma entidade, sejam elas com fins
lucrativos ou não. Por Patrimônio entende-se o conjunto de bens, direitos e obrigações de
uma entidade, ou seja, os elementos e/ou meios necessários à existência e a consecução
das suas finalidades.

O objeto delimita o campo de abrangência de uma ciência, tanto nas ciências formais
quanto nas factuais, das quais fazem parte as ciências sociais.

O patrimônio da entidade é autônomo em relação aos demais patrimônios existentes, ou
seja, não se confunde com o patrimônio dos sócios ou proprietários.



Na Contabilidade, o objeto é sempre o PATRIMÔNIO de uma Entidade, definido como um
conjunto de bens, direitos e de obrigações para com terceiros, pertencente a uma pessoa
física, a um conjunto de pessoas, como ocorre nas sociedades informais, ou a uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza, independentemente da sua finalidade, que
pode, ou não, incluir o lucro. O essencial é que o patrimônio disponha de autonomia em
relação aos demais patrimônios existentes, o que significa que a Entidade dele pode dispor
livremente, claro que nos limites estabelecidos pela ordem jurídica e, sob certo aspecto, da
racionalidade econômica e administrativa.



4. Funções da Contabilidade



AContabilidade possui duas funções básicas: administrativa e econômica.

Econômica

A função econômica da contabilidade está atrelada à apuração do lucro
ou prejuízo do exercício. objetiva apurar o Rédito ou Resultado (Lucro ou
Prejuízo) das aziendas. Tal apuração é feita em uma demonstração
específica, chamada demonstração do resultado do exercício, por meio
do cotejo entre as receitas e despesas. Quando as receitas suplantam as
despesas, temos lucro. Caso contrário, prejuízo.

Administrativa

Controlar o patrimônio da entidade, tanto sobre o aspecto estático
(posição em dado momento, ex: o balanço patrimonial) como dinâmico
(representa o movimento ou as mudanças qualitativas e quantitativas dos
elementos).



5. Finalidade ou Objetivo da Contabilidade



O objetivo final da Contabilidade é prover os usuários com informações sobre os aspectos
de natureza econômica, financeira e física do Patrimônio da entidade e suas mutações, o
que compreende registros, demonstrações, análises, diagnósticos e prognósticos. Estas
informações tornam possível a avaliação da situação econômica e financeira e dão
subsídios para a tomada de decisões dentro da entidade.

Segundo a doutrina contábil “a finalidade da contabilidade é registrar, controlar e
demonstrar os fatos que afetam o patrimônio, objetivando fornecer informações sobre sua
composição e variações, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da
riqueza patrimonial. A contabilidade desempenha, em qualquer organismo econômico, o
mesmo papel que a História na vida da humanidade. Sem ela não seria possível conhecer o
passado nem o presente da vida econômica da entidade, não sendo também possível fazer
previsões para o futuro nem elaborar planos para a orientação administrativa”.



A contabilidade possui uma finalidade. Essa finalidade está prevista no PRONUNCIAMENTO
TÉCNICO CONTÁBIL 00, do CPC, que versa sobre a Estrutura Conceitual Básica da
Contabilidade. Senão vejamos.

“As demonstrações contábeis são preparadas e apresentadas para usuários externos em
geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Governos, órgãos
reguladores ou autoridades fiscais, por exemplo, podem especificamente determinar
exigências para atender a seus próprios fins. Essas exigências, no entanto, não devem afetar
as demonstrações contábeis preparadas segundo esta Estrutura Conceitual.



Demonstrações contábeis preparadas sob a égide desta Estrutura Conceitual objetivam fornecer
informações que sejam úteis na tomada de decisões e avaliações por parte dos usuários em geral,
não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de
usuários.
Demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade satisfazem as necessidades comuns da
maioria dos seus usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas demonstrações contábeis
para a tomada de decisões econômicas, tais como:
(a) decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais;
(b) avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida e
quanto à qualidade de seu desempenho e de sua prestação de contas;
(c) avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros
benefícios;
(d) avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade;
(e) determinar políticas tributárias;
(f) determinar a distribuição de lucros e dividendos;
(g) elaborar e usar estatísticas da renda nacional; ou
(h) regulamentar as atividades das entidades.



Portanto, a finalidade da contabilidade é prover seus usuários de INFORMAÇÕES sobre a
gestão dos negócios.

Entre os usuários das demonstrações contábeis incluem-se investidores atuais e potenciais,
empregados, credores por empréstimos, fornecedores e outros credores comerciais,
clientes, governos e suas agências e o público. Eles usam as demonstrações contábeis para
satisfazer algumas das suas diversas necessidades de informação.



Internos
Empregados: Os empregados e seus representantes estão interessados em informações sobre a estabilidade e a
lucratividade de seus empregadores. Também se interessam por informações que lhes permitam avaliar a capacidade
que tem a entidade de prover sua remuneração, seus benefícios de aposentadoria e suas oportunidades de emprego.

Externos

Investidores: Necessitam de informações para ajudá-los a decidir se devem comprar, manter ou vender investimentos.
Os acionistas também estão interessados em informações que os habilitem a avaliar se a entidade tem capacidade de
pagar dividendos.
Credores por empréstimos: Estes estão interessados em informações que lhes permitam determinar a capacidade da
entidade em pagar seus empréstimos e os correspondentes juros no vencimento.
Fornecedores: Os fornecedores e outros credores estão interessados em informações que lhes permitam avaliar se as
importâncias que lhes são devidas serão pagas nos respectivos vencimentos.
Clientes: Os clientes têm interesse em informações sobre a continuidade operacional da entidade, especialmente
quando têm um relacionamento a longo-prazo com ela, ou dela dependem como fornecedor importante.
Governo e suas agências: Os governos e suas agências estão interessados na destinação de recursos e, portanto, nas
atividades das entidades. Necessitam também de informações a fim de regulamentar as atividades das entidades,
estabelecer políticas fiscais e servir de base para determinar a renda nacional e estatísticas semelhantes.
Público: As entidades afetam o público de diversas maneiras. Elas podem, por exemplo, fazer contribuição substancial à
economia local de vários modos, inclusive empregando pessoas e utilizando fornecedores locais. As demonstrações
contábeis podem ajudar o público fornecendo informações sobre a evolução do desempenho da entidade e os
desenvolvimentos recentes.



Muitos investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes e em potencial,
não podem requerer que as entidades que reportam a informação prestem a eles
diretamente as informações de que necessitam, devendo desse modo confiar nos relatórios
contábil-financeiros de propósito geral, para grande parte da informação contábil-
financeira que buscam. Consequentemente, eles são os usuários primários para quem
relatórios contábil-financeiros de propósito geral são direcionados.

Portanto, em que pese estarmos dizendo que os usuários podem ser externos ou internos,
há também aqueles que são os usuários primários, ou seja, aqueles a quem as
demonstrações contábeis se destinam principalmente.



Os usuários primários são aqueles que não podem exigir à entidade informações diretas,
como nós, pessoas físicas, eu, você, ou alguém que vá emprestar dinheiro para a empresa.
Esses são os usuários primários.

Um Auditor Fiscal, por exemplo, não é usuário primário, considerando que, por suas
prerrogativas, pode solicitar informações diretamente à empresa.

► usuários externos primários: inicialmente, os demonstrativos contábeis se destinam aos
investidores, credores por empréstimos e outros. credores.
► usuários externos secundários: secundariamente, as demonstrações contábeis são
dirigidas aos órgãos reguladores (CFC, CVM, SUSEP etc.) e aos governos (federal, estadual e
municipal).




