Oi,

Somos do curso de Ciências Contábeis da
Universidade Franciscana, e esse ebook é um
produto exclusivo criado pra você.
Nele, você pode ter um gostinho de como é uma
das primeiras aulas do seu futuro curso.
Ficou curioso? Então conheça nosso universo.

Ciências Contábeis: o que faz este profissional?
À primeira vista quando se fala em contabilidade
imagina-se algo relacionado à Matemática.
De fato há uma relação. Porém, a Matemática
é utilizada apenas como uma ferramenta de
trabalho por parte do Contador, pois a Ciência
Contábil tem por objetivo gerar informações
úteis sobre a situação econômica e financeira das
aziendas (pessoas físicas e jurídicas), para dessa
forma contribuir com a tomada de decisão de
seus usuários.
Você sabe como surgiu a profissão
de Contador?
A Contabilidade é uma ciência que está presente
na sociedade desde os seus primórdios, porque
foi utilizada pelo homem primitivo devido à
necessidade de controlar a existência de alguns
tipos de animais, os quais serviam de alimentos
para as tribos (inventário). Esses controles eram
realizados por meio de desenhos em rochas nas
paredes das cavernas.

A consolidação da Ciência Contábil ocorreu a partir do
ano de 1494, com a publicação do trabalho elaborado
pelo Frade Franciscano Luca Pacioli, intitulado
“Coleção de conhecimento de aritmética, geometria,
proporção e proporcionalidade”, um tratado sobre
Contabilidade, que após tantos anos ainda continua
sendo utilizado. Nesse tratado, criou-se o Método das
Partidas Dobradas, o qual é universalmente aceito
para registro dos fatos contábeis, utilizado pelos
contabilistas até os dias atuais.

Desde os primórdios até hoje, a Ciência Contábil
aprimorou-se. Ela desenvolveu-se dentro dos seus
sistemas, nos aspectos sociais, institucionais e
econômicos. A contabilidade evoluiu do controle de
estoque (inventário) ao controle do patrimônio da
azienda, apuração do resultado (lucro ou prejuízo) e
geração de informações úteis à tomada de decisão.
Nota-se ainda, que a contabilidade, na figura do
profissional Contador auxilia as pessoas físicas e
jurídicas na gestão do patrimônio, bem como no
cumprimento das obrigações legais. Além disso, ela
possibilita o controle e a maximização dos recursos
financeiros, viabilizando a continuidade no mercado;
por meio de relatórios gerenciais, elaborados com
o uso da tecnologia a fim de que os empresários
avaliem o desempenho econômico e financeiro
da organização.
A abertura do comércio internacional, o processo
de integração econômico mundial e a demanda
pela informação entre os países tornaram-se cada
vez mais frequentes. Nesse viés, o Brasil passou a
adotar as Normas Internacionais de Contabilidade

para acompanhar os desafios e mudanças econômicas.
Dessa forma, com esse contexto destaca-se ainda mais a
importância da contabilidade.
A era digital foi um dos maiores marcos da evolução da
Ciência Contábil, pois com sistemas mais evoluídos e
complexos a contabilidade passou de um simples registro
em livros físicos para uma forma rápida e eficiente de
interação das informações necessárias. Propiciando dessa
forma uma tomada de decisão mais eficaz. Essa evolução
se deu principalmente pelo SPED – Sistema Público
de Escrituração Digital, “[...] instrumento que unifica
as atividades de recepção, validação, armazenamento
e autenticação de livros e documentos que integram a
escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas
jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único,
computadorizado, de informações”.
Assim, a contabilidade e o controle fiscal no Brasil estão
passando por uma revolução digital, que envolve o aumento
da transparência sistêmica e o monitoramento da Receita
Federal sobre as operações contábeis e os processos
internos das empresas.

Logo, a contabilidade está presente no dia a
dia dos profissionais, desde a emissão de uma
nota fiscal até a geração de relatórios gerenciais
utilizados pelos gestores na tomada de decisão.
Diante das novas perspectivas, a contabilidade
apresenta-se em constante expansão,
proporcionando ao bacharel em Ciências
Contábeis a atuação profissional em diversas
áreas do mercado, conforme exposto na Figura 1.

Figura 1 - Atuação do Contador no mercado de trabalho

Ao ser tratada como Ciência, a Contabilidade
tem por finalidade controlar o patrimônio das
entidades, centralizando na figura do Contador
a responsabilidade pela gestão do conjunto de
bens, direitos e obrigações vinculadas a uma
pessoa física ou jurídica, de atuação nos distintos
segmentos econômicos. Dessa forma, o Contador,
mediante o desenvolvimento de suas competências
e habilidades, transcende o tecnicismo que a
contabilidade necessita, tornando-se um profissional
que planeja o futuro, gerando informações
estratégicas para as deliberações que afetarão
pessoas e processos, proporcionando a continuidade
das empresas no mercado competitivo.
A contabilidade interage também com as demais
áreas do conhecimento, possibilitando ao Contador
uma formação mais completa, capaz de propor
soluções aos múltiplos problemas que afetam a
sociedade. Nesse sentido, o profissional contábil
tem um amplo acesso aos segmentos econômicos
e sociais, seja atuando no setor público ou privado,
como profissional autônomo ou no ensino. No
entanto, faz-se necessário que o profissional da

contabilidade esteja sempre atento às
mudanças e alterações tanto na legislação
quanto na forma como a informação
contábil deve chegar ao usuário.
Dentre os diferentes ramos ou áreas de
atuação em que o profissional contábil
pode atuar, há ainda a área pública
e o âmbito rural. No setor público, o
profissional da contabilidade Pública tem
a responsabilidade de zelar e controlar
o patrimônio público, o orçamento e a
execução das receitas e despesas. Logo,
utiliza-se das informações contábeis como
prestação de contas, em atendimento
aos princípios de finanças públicas e da
responsabilidade social.
No âmbito rural, as informações da
contabilidade podem ser utilizadas para
planejar a safra, controlar cada etapa
e analisar os resultados da produção.
A partir das informações geradas pela
contabilidade, pode-se saber o quanto
investir em insumos, tais como sementes

e outros; além de analisar se existe a necessidade
de adquirir um novo equipamento, e, ainda, fixar o
preço de venda dos produtos.
O profissional responsável por um escritório
de contabilidade atende diversos clientes como
empresas, pessoas físicas, produtores rurais, entre
outros. Os empresários utilizam a contabilidade,
diariamente, tanto para o fornecimento de
informações imprescindíveis no controle do
patrimônio quanto no auxílio tributário, na
formação de preços, no planejamento financeiro
e nos relatórios gerenciais os quais auxiliam no
processo decisório.
Por fim, o Contador é um profissional que
acompanha o desenvolvimento tecnológico,
garante a credibilidade das informações, elabora
as demonstrações contábeis que tem por objetivo
atender os interesses dos investidores, gestores
e empresários na aplicação de seus recursos,
criando valor e garantindo o sucesso empresarial.
Venha fazer parte desta História!
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