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Conceitos contábeis

A Contabilidade é a ciência que estuda e controla o
patrimônio, objetivando representá-lo graficamente,
evidenciar suas variações, estabelecer normas para sua
interpretação, análise e auditagem e servir como
instrumento básico para a tomada de decisões de todos os
setores direta ou indiretamente envolvidos com a empresa.
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Conceito oficial de contabilidade

Durante o 1º congresso brasileiro de contabilidade
ocorrido no Rio de Janeiro, em 1924, foi formulado o
seguinte conceito para contabilidade:

“A Contabilidade é a ciência que estuda e pratica
as funções de orientação, de controle e de
registro relativos à administração econômica”.
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Objeto da Contabilidade

O objeto de estuda da contabilidade é o patrimônio das aziendas.

Patrimônio o conjunto de bens, direitos e obrigações.

Aziendas são as entidades com ou sem fim lucrativo.

Entidades com fins lucrativos são as empresas, ao passo que sem
fins lucrativos são os entes públicos, as associações, as entidades de
classe, etc.
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Campo de aplicação da contabilidade

A contabilidade é aplicada a todas as entidades que
possuem um patrimônio a ser controlado, ou seja às
aziendas, que são entidades econômico-administrativas.

Entidades econômico-administrativas são as entidades que
reúnem pessoas, patrimônio, ação administrativa e
finalidade estabelecida.
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As finalidades das entidades podem ser:

Econômicas: visam o lucro como as empresas comerciais e
indústrias.

Socioeconômicas: buscam superávit a reverter em benefício de
seus filiados como cooperativas e entidades de classe.

Entidades com fins sociais, que é caso das entidades públicas
como a União, os Estados e os Municípios.

23



Finalidade da contabilidade
A finalidade da Contabilidade é produzir informações que sejam
úteis para seus usuários.

Para ser considerada útil, a informação deve possuir as
características fundamentais de relevância e de representação
fidedigna.

As informações geradas pela contabilidade são para usuários
externos e não são feitas para atender necessidade específica de
qualquer grupo.
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Funções da contabilidade
A função da contabilidade é econômico-administrativa.
A função administrativa consiste em controlar o patrimônio
das entidades.

A função econômica está voltada à apuração do resultado ou
rédito (lucro ou prejuízo).
• De natureza econômico-financeira
• De natureza física
• De natureza sobre produtividade
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São as pessoas físicas ou jurídicas interessadas nas informações
prestadas pela Contabilidade, dentre elas:
• Investidores (sócios).
• Credores por empréstimos.
• Fornecedores.
• Outros credores (fornecedores, etc.).
• Empregados e administradores.
• Governos (tributação e análise global da economia do país).
• Público (sociedade, concorrente, especuladores).

Usuários da contabilidade
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Técnicas contábeis
A contabilidade é uma ciência e tem por objetivo o
registro dos fatos contábeis, o controle do patrimônio e
gerar informações úteis aos seus usuários. Para que possa
alcançar esses objetivos são utilizadas as técnicas:
• da escrituração,
• das demonstrações contábeis,
• da análise das demonstrações contábeis ou de balanço e
• da auditoria.
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Técnicas contábeis - Escrituração
Técnica que se encarrega do registro dos fatos que alteram o
patrimônio (bens, direitos e obrigações) de uma entidade.

As alterações devem ser registradas tão logo se tenha conhecimento
de sua ocorrência, ou seja, em ordem cronológica de dia, mês e ano.

Art. 177 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) e Lei nº 10.406/2002 (novo
Código Civil).

As empresas deve manter registros permanentes em obediência à
legislação comercial, aos preceitos da referida Lei e aos princípios
contábeis geralmente aceitos.
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Técnicas contábeis – Demonstrações contábeis

Técnica voltada à elaboração de relatórios resumidos apresentando:

a situação patrimonial em determinada data (Balanço Patrimonial),

a demonstração do resultado do exercício,

as fontes ou origens de recursos e suas aplicações,

a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados

além de outros demonstrativos.
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Técnicas contábeis – Demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis obrigatórias, Lei 6.404/1976, são:

• BALANÇO PATRIMONIAL 

• DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

• DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

• DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

• DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO (SA’s de CAPITAL 
ABERTO)
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Técnicas contábeis – Análise das demonstrações
É técnica que se utiliza de métodos e processos científicos
(estatísticos) na decomposição, comparação e interpretação do
conteúdo das demonstrações contábeis, para a obtenção de
informações analíticas. Veja-se que a análise não se limita ao Balanço
Patrimonial, estendendo-se às outras demonstrações contábeis.

Alem de ser uma técnica contábil, a análise de balanços também é
uma especialização da Contabilidade.

33



Técnicas contábeis – Auditoria 
Compreende o exame de documentos, livros contábeis, registros,
inspeções e obtenção de informações de fontes internas e externas,
tudo relacionado com o controle do patrimônio da entidade auditada.

O objetivo é averiguar a exatidão dos registros contábeis e das
demonstrações contábeis no que se refere aos eventos que alteram o
patrimônio e a representação desse patrimônio, buscando a detecção
de erros e fraudes.

A auditoria também pode ser entendida como um ramo da
contabilidade.
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