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CONCEITO DE 
CONTABILIDADE 

 



Conceito 

• É a ciência que estuda e pratica as funções de 
orientação, de controle e de registro relativas 
á administração econômica; É 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;  

 



O QUE É 
CONTABILIDADE? 



• É o estudo e o controle do patrimônio e de suas 
variações visando ao fornecimento de informações que 
sejam úteis para a tomada de decisões;  

• As informações são as de natureza econômica e 
financeira; 

• As informações de natureza econômica compreendem 
os fluxos de receitas e despesas que geram lucros ou 
prejuízos, responsáveis pela variação do patrimônio 
líquido;  

• As informações de natureza financeira abrangem 
principalmente os fluxos de caixa e do capital de giro.  

 



Objetivo: 
• O objetivo da contabilidade  pode ser resumido no 

fornecimento de informações  econômicas  para  
vários usuários como: Investidores, Fornecedores, 
Bancos, Governo, Sindicatos, Funcionários. Segundo 
Marion  

• O objetivo principal da contabilidade, portanto, 
conforme a Estrutura  Conceitual  Básica  da 
Contabilidade,   é o de  permitir a cada grupo 
principal de  usuários a  avaliação  da  situação  
econômica  e  financeira   da entidade, num  sentido  
estático,  bem  como  fazer  inferências  sobre   suas 
tendências futuras. 

 



• A contabilidade é necessária para toda e 
qualquer empresa independente do seu 
porte, seguimento e da sua forma de 
tributação. 

• A contabilidade mede os resultados das 
empresas avalia o desempenho dos negócios, 
dando diretrizes para as tomadas de 
decisões. 

 

 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade


•TERMINOLOGIA 
 
 

•DEBITO X CRÉDITO  



Débito x Crédito 

• Na terminologia contábil, essa palavra 
Débito, pode representar uma situação 
positiva. 

• Na terminologia contábil pode corresponder 
a uma situação negativa 



ASPECTO 
QUALITATIVO E 

QUANTITATIVO DA 
CONTABILIDADE? 

 



• Aspecto qualitativo refere-se á expressão dos 
componentes patrimoniais segundo a natureza de 
cada um; Aspecto quantitativo refere-se á 
expressão dos componentes patrimoniais em 
termos monetários. 

• Compreendem as pessoas físicas ou jurídicas que  
direta ou indiretamente tenham interesse na 
avaliação da situação e do desenvolvimento da 
entidade, como; Titulares(empresas individuais), 
sócios ou acionistas (empresas societárias), 
administradores, governo (fisco), fornecedores, 
clientes, investidores que atuam no mercado de 
capitais, bancos, etc. 

 



USUARIOS DAS 
INFORMAÇÕES 

CONTABEIS. 
 



Usuários das informações 
contábeis 

• Compreendem as pessoas físicas ou jurídicas 
que  direta ou indiretamente tenham 
interesse na avaliação da situação e do 
desenvolvimento da entidade, como; 
Titulares(empresas individuais), sócios ou 
acionistas (empresas societárias), 
administradores, governo (fisco), 
fornecedores, clientes, investidores que 
atuam no mercado de capitais, bancos, etc. 



RESPONDAM: 
1. A Contabilidade é importante para 

as entidades de uma maneira 
geral?  

2. Você acredita que todas as 
empresas, independente do seu 
porte fazem contabilidade? Por 
que?  

 



RESPONDAM: 
3. Quais as consequências de 
não fazer a contabilidade?  

4. Na sua empresa tem um 
departamento de contabilidade? 

 


