
Contabilidade



o caso das empresas, a Contabilidade é fundamental 
para o processo de administração e tem papel 
fundamental na tomada de decisões. Por meio de 
registros e demonstrações de resultados, ela controla 
os atos e fatos do patrimônio das organizações.

As informações e relatórios produzidos pela equipe 
de Contabilidade ajudam o empresário a tomar 
decisões importantes, que podem ser decisivas para 
o rumo do negócio, além de garantir que ele não 
tenha problemas com o Fisco.

Contabilidade é a ciência que estuda, controla e
interpreta fatos ocorridos no patrimônio de uma
entidade. O patrimônio, por sua vez, é a soma dos
bens, direitos e obrigações da instituição. Em outras
palavras, a Contabilidade coloca em prática funções
de registro e controle relativas ao que acontece na
Economia e na Administração.
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Contabilidade



Primeiramente, o objetivo da contabilidade são informações
econômicas para governos, fornecedores, bancos, investidores,
funcionários e sindicatos.

Cada grupo principal de usuários dessas informações poderá, a
partir delas, avaliar a situação econômica e financeira da
empresa e fazer inferências sobre suas futuras tendências.

São informações que envolvem contas a pagar e a receber,
patrimônio, etc.

E a partir delas é possível gerar demonstrações contábeis, tais
como Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e
Demonstração de Origens e Aplicação de Recursos.



De acordo com o IBGE, 60% das empresas fecham com
menos de cinco anos de atividade. Isso acontece por dois
motivos principais: falta de planejamento e ausência ou
ineficácia da gestão financeira.

Administrar as finanças é determinante para que uma
empresa permaneça no mercado e ainda atue sob as
exigências da lei e da Receita Federal. Caso contrário, o risco
de fechar ou ser punida é grande.

Por isso, o departamento contábil é capaz de garantir à sua
empresa a precisão e agilidade que os negócios impõem, com
segurança e controle para o seu gerenciamento. Ele garante
segurança de informações e traz subsídios para um bom
planejamento empresarial capaz de reduzir os gastos, analisar
todo o seu patrimônio e manter as contas em dia.

Por que a contabilidade é 
essencial para as empresas?



Qual a responsabilidade de um contador?

No Brasil, temos mais de 93 possíveis tributos e 67 possíveis 
declarações por empresa, totalizando 160 obrigações e o contador 
tem papel de calcular os tributos, enviar a folha, mas também 
entregar diversas declarações e preparar as demonstrações 
financeiras, ou seja, a contabilidade (a função primária do 
contador), periodicamente, é preferencialmente mensalmente.

Todos os tributos, assuntos de folha de pagamento e de 
contabilidade no Brasil são regidos por leis e parte-se do princípio 
que todo cidadão tem acesso e deve ter conhecimento da 
legislação.

Já o empreendedor, é responsável por transmitir todas as 
informações referentes a empresa para o contador e ter total 
transparência nos dados para que o contador realize os 
procedimentos todos alinhados com a necessidade do negócio de 
acordo com as obrigações e leis vigentes.

A origem vem do Latim
COMPUTABILIS, ou seja, “aquilo que
se pode contar”, de COMPUTARE,
que significa “somar, calcular”, de
COM-, “junto”, + PUTARE, “estimar,
imaginar um resultado”.



1. Ambiental                                                15. Rural
2. Atuarial ou Previdenciária                    16.Tributária
3. Bancária
4. Comercial
5. Industrial
6. De Recursos Humanos
7. De Seguros
8. De Transportes
9. Financeira
10.Fiscal
11.Hospitalar
12.Hoteleira
13.Imobiliária
14.Internacional

Áreas de 
atuação



Estudando sobre qual o objetivo da contabilidade, as 
variações quantitativas e qualitativas que acontecem no 
patrimônio estão relacionadas a seu conceito. Ou seja, 
conjunto de bens, direitos e obrigações, o conceito da 
contabilidade está relacionado a um grupo de técnicas, 
normas e procedimentos para controlar o patrimônio e 
auxiliar na gestão de forma eficaz.

Como, por exemplo, a escrituração é uma forma própria 
desta ciência de registrar as ocorrências patrimoniais; as 
demonstrações contábeis são demonstrações expositivas 
para reunir os fatos de maneira a obter maiores 
informações, e a análise de balanços é uma técnica que 
permite decompor, comparar e interpretar o conteúdo 
das demonstrações contábeis, fornecendo informações 
analíticas.

Conceito



Apenas especialistas na área, formado em Ciências Contábeis ou Contabilidade, com 
aprovação no Exame de Suficiência e registrados em CRP(Conselho da contabilidade 
O Profissional da Contabilidade pode exercer múltiplas funções, podendo atuar como:

• Autônomo
• Empresário de Contabilidade
• Auditor Independente, Auditor Interno
• Consultor Tributário
• Controller
• Auditor Fiscal
• Perito Contábil
• Membro de Conselho Fiscal e de Administração
• Árbitro em câmaras especializadas
• Acadêmico
• Membro de Comitês de Auditoria
• Membro de Entidade de Classe
• Executivo

Quem pode fornecer a função



ATIVO E
PASSIVO

Os ativos e passivos fazem parte 
da contabilidade de uma empresa e são 
registrados no balanço patrimonial, um 
relatório contábil que demonstra a posição 
financeira e econômica da organização.
Os ativos são os bens, como o dinheiro em 
caixa, móveis e imóveis, maquinários, estoque 
de mercadorias, e os direitos. Ou seja, as 
dívidas a receber, ambos que a empresa 
possui e que podem ser convertidos em meios 
monetários.
Os passivos são as obrigações, isto é, as 
despesas feitas pela empresa que se 
constituem por contas a pagar, para 
fornecedores ou ao governo, por exemplo.

Depois de descobrir como abrir empresa, 
o empreendedor precisa conhecer e 
aprender mais sobre diversos termos que 
farão parte da rotina do seu negócio, 
entre eles, Balanço patrimonial, ativo e 
passivo e Liquidez Corrente.

Esse controle é essencial para garantir a 
saúde financeira de qualquer negócio. 
Afinal, toda empresa visa lucros, e uma 
maneira de conseguir isso é equilibrando 
os valores que entram e os que saem.



ATIVO E
PASSIVO

Diferenças

A principal diferença entre os ativos e passivos estão nos fluxos 
monetários da empresa. Enquanto os ativos são relacionados aos 
meios de rendimentos e que trazem benefícios, os passivos são 
saídas de dinheiro pelos gastos e despesas que a empresa teve de 
fazer.
A diferença do valor total dos ativos e dos passivos de uma 
empresa é o patrimônio líquido. Isto indica qual a posição 
referente às suas atividades, investimentos e valores que os 
acionistas ou sócios possuem em um negócio.

Os ativos e passivos são registrados em contas contábeis, que 
assinalam e dividem os diferentes tipos de fluxos econômicos ou 
financeiros da organização. Por exemplo, quando a empresa 
recebe uma quantia em dinheiro, o registro contabilístico é feito 
em uma conta chamada Caixa e Equivalentes de Caixa.

As contas contábeis fazem parte de um plano de contas, um 
sistema da contabilidade que organiza as contas por diferentes 
tipos, com o objetivo de auxiliar a administração da empresa. Há 
ainda a obrigatoriedade em mostrar ao governo a posição 
financeira que a organização possui.



Em um grande resumo ativo é aquilo que você tem e passivo é aquilo
que você deve, sendo eles ainda divididos em circulando e não
circulantes.

Mas oque seria isso?

Isso indica a prioridade de pagamento ou recebimento, simplificando
em questão de ativo é a diferença entre aquilo de pode te render um
ganho imediato sendo esse o circulante ou um não imediato sendo
esse o não circulante um, um bom exemplo seria entre a sua renda
fixa que você pode remover a qualquer hora e um investimento que
você fez cujo não pode retirar de imediato. O mesmo equivale para o
passivo sendo uma conta imediata ou não imediata a ser paga mas
veremos melhor sobre ambos no próximo slide.

ATIVO E PASSIVO



Presente em todo Balanço Patrimonial (relatório contábil 
que detalharemos mais adiante), o passivo deve ser 
relacionado no lado direito deste documento, dividido 
em duas estruturas distintas:

Passivo circulante: despesas, dívidas e obrigações 
financeiras cujo prazo de vencimento é inferior a um 
ano, por exemplo, as contas mensais e empréstimos de 
curto prazo;

Passivo não circulante: despesas, dívidas e obrigações 
financeiras cujo prazo de vencimento é superior a um 
ano, tais como empréstimos de longo prazo e aportes 
financeiros.

PASSIVO



Ao compreender mais sobre o que é passivo, você vai 
perceber que o considerado circulante também é 
chamado de “passivo exigível em curto prazo”.

Isso porque o passivo circulante diz respeito às contas 
que devem ser quitadas dentro do exercício social de 
uma empresa, que é de 12 meses.

Nesse conceito, o mais indicado é que o passivo 
circulante seja pago com o ativo circulante de um 
negócio — por exemplo, os valores que entram com as 
vendas devem ser suficientes para pagar as contas.

Controlar o passivo circulante faz parte de um bom 
planejamento financeiro. Sua previsão dá ao 
empreendedor a ideia de qual é a quantia necessária 
que precisa ter para conseguir honrar seus 
compromissos financeiros todos os meses.

PASSIVO



Como mencionado, os passivos circulantes dizem respeitos a todas 
as despesas, dívidas e obrigações financeiras cujo vencimento 
ocorrem em um prazo de até um ano.

Assim, podemos incluir empréstimos e promissórias que precisam 
ser pagos dentro desse período, bem com as contas a 
pagar necessárias para manter um negócio funcionando.

Como o próprio nome sugere, contas a pagar são faturas, boletos e 
outros documentos financeiros os quais têm valores que precisam 
ser quitados por uma empresa até a data de vencimento.

Se usarmos como exemplo as contas a pagar em curto prazo, 
podemos relacionar diversos compromissos que são fundamentais 
para que um negócio continue operando, tais como:

PASSIVO

• aluguel
• água
• luz
• telefone
• internet
• impostos
• fornecedores
• salário dos funcionários
• aquisição de matéria-prima
• serviços contábeis.



Como citado anteriormente, há também os passivos não 
circulantes. A principal diferença entre esses e os circulantes 
são os prazos de pagamento.

No caso, os passivos não circulantes são aqueles cujos 
vencimentos estão dentro de um período superior a 12 
meses.

Fora essa característica, a importância do passivo não 
circulante é a mesma do circulante, ou seja, seu controle é 
essencial para garantir a saúde financeira de qualquer 
negócio.

Considerando o prazo maior de quitação, podemos citar como 
exemplos de passivos não circulantes contas, despesas e 
dívidas tais como:

PASSIVO

• empréstimos bancários de 
longo prazo;

• aportes financeiros de 
acionistas, sócios e/ou 
investidores com tempo de 
quitação superior a um ano;

• debêntures, que são títulos 
de créditos de um 
empréstimo;

• compras divididas em 
prestações com período 
excedente a 12 meses.



ATIVOS
Os ativos circulantes são as disponibilidades da empresa a 
curto prazo e que criam um fluxo nas atividades da empresa, 
realizadas no período contabilístico de menos de um ano. 
Como exemplos temos os fluxos de caixa, estoques ou 
contas a receber.

Os ativos não circulantes são as contas que registram os 
ativos a longo prazo e que permanecem na empresa por 
diferentes exercícios contabilísticos, por mais de um ano de 
atividade. Por exemplo os bens móveis, como os 
equipamentos ou veículos que a organização possui.



ATIVOS

Ativo circulante é um bem ou direito que 
pode ser convertido em dinheiro em um 
curto prazo de tempo, dentro do ano 
fiscal da empresa (no máximo 12 meses)
. E ele recebe este nome justamente por 
ter maior liquidez – ou seja, pode ser 
transformado em dinheiro em pouco 
tempo.

E por que o ativo circulante é importante 
para uma empresa? Basicamente, porque 
é ele que dá o suporte financeiro para o 
negócio rodar e pagar as despesas 
frequentes, como salários, impostos e 
duplicatas de fornecedores.

Principais exemplos de ativos circulantes:

• Estoque
• Matérias-primas
• Mercadorias
• Dinheiro em caixa
• Aplicações financeiras de curto prazo
• Contas a receber no curto prazo



ATIVOS

Existem três tipos de ativos circulantes: líquido, cíclico e operacional.
Ativo circulante líquido
Também conhecido como ativo financeiro, o ativo circulante líquido engloba os recursos disponíveis para cobrir 
despesas e dívidas de um negócio – como o dinheiro que entra a partir de suas atividades ou de investimentos 
de curto prazo.
Quando o ativo circulante líquido apresenta um saldo positivo, por exemplo, significa que a empresa tem 
dinheiro suficiente para pagar suas despesas mais imediatas.

Ativo circulante cíclico
O ativo circulante cíclico, também chamado de ativo regular, diz respeito aos recursos gerados pelas atividades
cotidianas da empresa. Alguns exemplos são os adiantamentos com fornecedores, mercadorias, duplicatas a
receber e pagamentos relacionados ao estoque.

Ativo circulante operacional
O ativo circulante operacional engloba os processos essenciais para o funcionamento de uma empresa que
podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo, como contas a receber relacionadas ao estoque e às
duplicatas.



Como identificar o ativo circulante?

Identificar o ativo circulante é mais simples do que parece. Para 
isso, imagine uma situação em que você precise levantar 
dinheiro para a empresa o mais rápido possível. O que você 
faria? Pegaria o dinheiro do caixa, venderia os produtos do 
estoque, tentaria antecipar as contas a receber? Tudo o que 
você responder aqui (ou seja, tudo o que pode ser transformado 
em dinheiro em pouco tempo) pode ser considerado ativo 
circulante.

ATIVOS



E o que é ativo não circulante?

Se ativo circulante é tudo o
que pode ser convertido em
dinheiro no curto prazo, ativo
não circulante é justamente o
contrário: todos os bens e
direitos que só podem ser
transformados em dinheiro no
médio ou longo prazo.

ATIVOS
Principais exemplos de ativos não circulantes:

• Investimentos de longo prazo

• Propriedade intelectual (como a marca e 
patentes)

• Imóveis

• Equipamentos



Tipos de ativos não circulantes: Os ativos não circulantes podem ser de quatro 

tipos: realizável a longo prazo, investimentos, imobilizável e intangível.

Ativo não circulante realizável a longo prazo: É considerado ativo não circulante
realizável a longo prazo qualquer direito que uma empresa tenha a receber depois do fim
do período do balanço patrimonial (ou seja, em um prazo acima de um ano ou
indeterminado).
Alguns exemplos são empréstimos, aplicações financeiras, depósitos e duplicatas que a 

empresa deve receber depois de um ano ou mais.

Investimentos: Todos os investimentos de médio e longo prazo feitos pela empresa
também são considerados ativos não circulantes.

Ativo não circulante imobilizável: engloba todos os bens fixos e tangíveis usados na
operação da empresa, como máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e imóveis.

Ativo não circulante intangível: Já ativo não circulante intangível é tudo o que não pode
ser tocado, mas possui valor econômico para a empresa. Os exemplos mais comuns são

patentes, softwares, valor da marca no mercado e clientes.

ATIVOS



O que é patrimônio líquido?

Na prática, o patrimônio líquido corresponde à riqueza 
de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos 
seus acionistas. Em termos mais técnicos, é um indicador 
contábil que representa a diferença entre o ativo e o 
passivo da organização.

Portanto, patrimônio líquido são todos os bens e direitos 
que uma empresa possui, como dinheiro em caixa e 
imóveis, menos suas obrigações, como dívidas

PATRIMONIO 
LIQUIDO
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