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A Importância da Contabilidade
A – 4 A Força da Contabilidade
Não

é

preciso

muito

esforço

mental

para

se

entender, do exposto anteriormente, que sem a
contabilidade não existiriam empresas, de qualquer
tipo

ou

espécie,

particularmente

as

empresas

internacionais, multinacionais e globais, mercados
financeiros, mercados de capitais, finanças, cuja
plataforma é a contabilidade, etc.
A consequência imediata seria: a humanidade não
teria atingido o nível de desenvolvimento econômico,
técnico, científico e tecnológico que observamos
nos nossos dias e, particularmente as alvissareiras
perspectivas futuras do desenvolvimento em todas
as áreas de atuação da humanidade.
A Universalidade da Empresa.
A empresa é a instituição mais utilizada e conhecida
em todo o mundo. Ela não tem fronteira, não tem
nacionalidade, onde existir atividade econômica,
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sua presença é necessária. Ela é a maior geradora
de empregos do mundo.
A Língua Falada na Empresa
A língua da empresa é a contabilidade que registra,
controla

e

referentes
financeiras,

apresenta
às

suas

que

nos

os

números

atividades
permitem

contábeis

econômicas
avaliar

o

e

seu

desempenho, evolução e a sua saúde econômica e
financeira, ao longo da sua existência.
Para entender de empresas e dos seus resultados
econômicos e financeiros é preciso que se entenda
de contabilidade e, quanto mais profundo for o
conhecimento, maiores e melhores oportunidades
serão observadas nas empresas.
Talvez

a

maior

quantidade

de

profissionais

absorvidos pelas empresas sejam os contadores, em
todos os seus níveis: técnico em contabilidade,
graduação em contabilidade, pós-graduação, MBA
em

Contabilidade,

mestrado,

doutorado

e

pós-

doutorado. Por isso, talvez, exista a presunção de
que não há contadores desempregados.
Acho que a contabilidade é a ciência que tem a maior
quantidade de níveis de conhecimento: técnico em
contabilidade, pós-graduação...
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A contabilidade é, de longe, a ciência mais utilizada
e conhecida no mundo. A existência de empresa
pressupõe que exista um controle contábil, ou seja,
não existe empresa sem contabilidade.
A grande maioria dos seres humanos tem contato, de
uma maneira ou de outra, com a contabilidade para
controle de qualquer que seja a sua atividade
econômica ou financeira.

