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Elaboraao das Demonstraoes
contabeis: estamos ensinando a
pensar contabilmente?l
Salezio Dagostim*

o presente traba/ho questiona se 0 processo de ensino das tecnicas de
e/aborat;iio dos ba/ant;os patrimonia/ e economico esta sendo realizado de
forma a fazer com que as normas contabeis sejam compreendidas e
observadas. No entendimento do Autor, 0 ba/ant;o somente podera ser
estruturado se 0 executor das demonstrat;6es souber se 0 sa/do das contas e
devedor ou credor e a finalidade das mesmas. Sem 0 conhecimento desses
e/ementos ou sem saber como proceder atraves de/es, 0 a/uno somente sabera

estruturar os ba/ant;os se decorar 0 p/ano de contas. Nesses casos, quando a
c1assificat;iio dos sa/dos (devedor ou credor) e ignorada, 0 a/uno (e 0 futuro

profissiona/) opera por ana/ogia, subordinando 0 caso concreto em questiio ao
que e "usual". Para saber se, por exemp/o, uma conta intitu/ada "banco conta
movimento" integra 0 ativo, e preciso saber se 0 seu sa/do e devedor, pois, se
for credor, a conta sera passivo. Quanto Q finalidade, ocorre a mesma
situat;iio: para saber se um veicu/o, por exemp/o, integra 0 imobilizado, e

necessario saber se 0 mesmo sera destinado ao uso.

I

0 presente artigo fai apresentado no IV Forum Naclonal de Professores de ContabiJidade, realizado em Gramado (RS), de 13 a T 5 de agosto
de 2003.
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__ -{ Elabora<;ao das Demonstra<;6es contabeis". estamos ensinando a pensar contabilmente?l
Introduao
o ativo e as despesas sao contas corn sal
do devedor. enquanto que 0 passivo e as re

ceitas possuem saldo credor. Este postulado

das no sentido de fazer corn que 0 aluno se

atenha a designacao da conta, e nao ao seu sal
do e finalidade. Se 0 saldo da conta "banco conta

tern por fundamento 0 fato de que debito e

corrente" for credor, pois a pessoa trabalha corn

aquilo que possuimos, e 0 credito, a proce

cheque especial/credito automatico, esta con

dencia, a origem desse debito. Assim, quando

ta continuani sendo ativo? EVidentemente, nao.

uma pessoa possui ativo e despesas, as ori

Contas credoras, por representarem origens de

gens de tais debitos estarao representadas no

recursos. ou seja. valores que precisarao ser

passivo e nas receitas, uma vez que tudo aqui

devolvidos, jamais deverao integrar 0 ativo,

10 que se tern veio de algum lugar (e de algu

mas sim 0 passivo. Quanto a conta "fornece

ma forma). E por isso que se diz que 0 debito

dor", se 0 compromisso a que se refere foi pago

sera sempre igual ao credito.

em duplicidade, continuara integrando 0 pas

Essas considerac;oes saa necessarias quan.

sivo? Naturalmente. nao. A conta corresponde

do tentamos fazer compreender que e preci

ra a urn direito passivel de ressarcimento e,

so mudar a forma de expor aos alunos 0 modo

portanto, devera integrar 0 alivo.

como os balancos sao estruturados. Isso por

Outro fato constatado e 0 de que, quando

que estamos assistindo a institucionalizacao

se trata da classificacao de uma conta na es

do automatismo: ao inves de estarem send 0

trutura patrimonial, os alunos tambem mani

ensinados a compreender 0 fundamento teo

festam a ausencia de urn raciocinio orientado

rico e 0 mecanismo tecnico da identificac;ao

por principios contabeis. Se indagarmos aos

do debito e do credito, assim coma a investi

alunos onde devera ser classificada a conta

gar a finalidade das contas que compoem os

"veiculos". corn certeza a res pasta sera: no

balanc;os. os alunos estao sendo condiciona.

imobilizado. E por que, em geral, raciocinam

dos a estruturar as demonstracoes levando em

desse modo? Porque nao estao sendo ensina

consideracao apenas 0 nome dado as contas

dos a queslionar a utilidade do bem no mo

quando da elaboracao do piano de contas. Os

mento da classificacao da conta corresponden

balancos, des sa forma, passam a ser estrutu

te. E se 0 veiculo se deslina a vend a? Sera

rados de acordo corn a disposicao das contas

mesmo imobilizado?

no piano. E apenas is so. Se perguntarmos a

Por que os alunos estao deixando de pen

urn aluno onde deve ser classificada em urn

sar contabilmente? Porque a classificacao,

balanco a conta "banco conta corrente", ele

coma preve a Lei, deve obedecer a uma estru.

respondeni, sem qualquer questionamento: no

tura prevista em urn elenco de contas, e 0 alu

ativo. Da mesma forma, se perguntamos so

no passa a executar as tarefas obedecendo

bre a classificacao da conta "fornecedor", a

aquela estrutura, sem questionar nada. 0 pro

resposta sera: no passivo.

fessor, na maioria das vezes, nao ressalta ao
aluno a necessidade de pensar a respeito das

Da falta de referenda aos
conceitos tecnicos

razoes que levaram uma conta a estar classifi
cada neste ou naquele grupo.

A comprovacao da institucionalizacao da
Por que os alunos respondem dessa forma?

pratica da classificacao realizada a partir de

Porque as lecnicas de ensino estao direciona-

principios nao contabeis pode ser colhida a
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parlir de qualquer exame que se proceda as

Vejamos, por exemplo, a questao nO 6 do

provas do Exame de Suficiencia do CFC, do

Exame de Suficiencia para Bachareis em Cien

Provao do MEC, dos concursos pilblicos, en

cias Cont<ibeis realizado no primeiro semes

tre outras.

tre de 2003:

6. Com base nos saldos das eontas abaixo, determine 0 montante do Passivo Cireulante:
Adiantamento para Despesas de Viaqens
Amorlizafoes Aeumuladas de Despesas Pre-Overaeionais
Baneos Conta Movimento
Caixa

Depreeiapio Aeumulada de Moveis e Utensilios
Despesas Finqneeiras Paqas Antecivadamnte
Despesas Pre-Operacionais
Duplieatas a Paqar
Duplieatqs Deseontadas

Edifieios
Enearqos Sociais a Recolher
Estoque de Mereadorias para Revenda
Forneeedores

Impostos a Reeolher
Panieivafoes em Sociedades Controladas
Premios de Sequros a

Provisao vara Creditos de Liqujdafao Duvidosa
Saltirios a Paqar
Terrenos
a) RS 51.300,00
b) RS 50.300,00

c) RS 49.600,00
d) RS 48.300,00

(CONSELHO FEDERAL DE CONTABIUDADE, 2003, p.9

Aparentemente, e uma questao que naO

nenhuma das alternativas estar!a correta. Em

oferece maiores dificuldades. Sua apresenta

segundo lugar, nao estao sendo indicados os

ao, contudo, contem falhas tecnicas por de

vencimentos das contas a pagar.

sobedeeer 'aNBCT-2.7, daResoluao CFC68S/

No Provao do MEC de 2002, de Ciencias

001. Em primeiro lugar, nao ha indicaao dos

Cont<ibeis, ha diversas questlles facilmente

saldos, se sao devedores ou credores. Tome

anul<iveis. Vejamos a questao 20:

mos a conta "bancos conta mov!mento" como

exemplo. 0 que ocorreria se esta conta lives

20.A eompanhia imobilitiria Vale dos Mila

se saldo credor? Ocorrer!a simplesmente que

gres e uma empresa de grande sueesso,
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instalada numa cidade em erescimen'

to. Recentemente, uma loteadora cola.
eau a venda terrenas de otima locali

sertio, respectivamente:

(A) 13.500,00; 10.000,00 e 3.500,00.
(B) 12.500,00; 10.000,00 e 2.500,00.

zarao para fins residenciais. Coma a

(C) 12.470,00; 11.000,00 e 1.470,00.

empresa possui recursos disponiveis par

(D) 12.470,00; 4.470,00 e 8.000,00.

tempo indeterminado, decidiu adquirir

(E) 9.000,00; 1.000,00 e 8.000,00.

dais terrenos no valor de R$ 30.000,00

(BRASIL, 2002, p.6)

cada. Tal bem deve ser registrado no:
o aluno nao e levado a pensar que se a
(A) Realizo.vel a longo prazo.

conta "bancos", por exemplo, possui saldo

(B) Imobilizado.

devedor ou credor, integrara este ou aquele

(C) Circulante.

grupo de contas nas demonstraoes.
As contas sao relacionadas sem que seja

(D) Investimento.

informado se os seus saldos sao devedores

(E) Diferido.
(BRASIL, 2002, p.6)

ou eredores, e pede-se que os balanos patri
monial e de resultado economic 0 sejam es.

Nada e diro quanto it finalidade dos terre

truturados. Em algumas questoes, e solicita

nos: se destinam.se a venda, ao usa, ou se

do ao aluno que informe 0 total do imobUiza

serao usados para especulaao. A pergunta

do ou do grupo investimentos sem informar

seguinte, de numero 21, apresenta 0 proble.

a finalidade das contas, como se todas as con

ma da nao identificaao da natureza dos sal.

tas "veiculos", por exemplo, devessem regis

dos:

trar apenas os veiculos destinados ao use, e
rodas as "aoes" nao fossem para a venda.

21.0 Balancete de veri(icarao da Empresa

Destaque-se 0 efeito reprodutor desse tipo

em

de questao, uma vez que as faculdades estao

31.12.2001, os saldos das seguintes con.

integrando as questoes de provas de anos an

Pioneira

Ltda.

apresentava,

tas:

teriores it aplicaao de seus curriculos sob a

Bancos, R$ 1.000,00;

forma de exercicios e avaliaoes. Essas sac

Duplicatas a Receber, R$ 2.000,00;

coisas que passam despercebidas porque jit

Depreciarao Acumulada, R$ 1.000,00;

estamos habituados a agir desta forma. E a

Capital Social, R$ 10.000,00;

institucionalizaao do automatismo e 0 fim

Saldrios a Pagar, R$ 1.000,00;

da execuao da pratica contabil a partir da

Caixa, R$ 1.500,00;

reflexao contabil. Estamos, assim, formando

Mercadorias, R$ 4.000,00;

alunos (e habilitando profissionais) que "de

Fornecedores, R$ 470,00;

coram" 0 elenco de contas para poder classi

Prejuizos Acumulados, R$ 2.000,00;

ficar as contas nas demonstraoes contabeis.

Pravisao para Devedores Duvidosos, R$

No nosso modo de entender, trata-se de uma

30,00;

falha teenica facUmente reparavel. A sua exis

Empn!stimos a Pagar, R$ 3.000,00;

tenda, contudo, revela 0 hiato que ha entre a

Mo.quinas e Equipamentos, R$ 5.000,00.

teoria e pratica. 0 profissional que age coma

Os valores do A tivo Total, Capital de Ter.

nhecer a importancia da correta estrutura pa

ceiras e Patrimiinio Liquido, em Reais,

trimonial e econ6mica no desenvolvimento

urn automato nao esta preparado para reco
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das empresas e, conseqiientemente, da eco
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da tecnica contcibil, que se ocupa de regis

nomia nacional.

trar a totalidade desses atos e movimentos e

transform'i-1os em informacoes sistematiza

Conclusao

das.
Os balan(:os patrimoniaJ e economico

As vezes, as coisas existem nao e porque

sac para 0 contador 0 mesmo que 0 corpo

nossa vontade assim 0 quis, mas porque ha.

humane e para 0 medico, corn a ressalva

uma sistematizaao legal e logica que da base

de que 0 corpo humane foi criado pela na

para a sua eXistencia.

tureza, ao passe que os balancos 0 foram
pela propria contabilidade.

o balano patrimonial e 0 balanco de re
sultado econ6mico (que tambem e conheci

Para que 0 "corpo" cresca saudavel, as Ci

do coma demonstraao do resultado do exer

encias Contabeis estabeleceram normas in

ddo ou demonstraao da conta de lucros ou

dicando como este "corpo" deve pro ceder

perdas) constituem 0 corpo que contem to

para promover 0 seu desenvolvimento.

das as informa6es monetarias pertencentes

A Lel, por sua vez, para evitar a criacao de

a uma azienda. Sao as pecas principais das

balancos anomalos, estabeleceu sancoes a

quais se extraem todas as demais informa

quem deturpar a sua criacao e urn conjunto

coes relacionadas a empresa.

de normas legais que a pessoa juridica deve

A pes so a juridica e uma pes so a real, eria

observar e cumprir para a sua formacao.

da sob 0 amparo da lei para ter capacidade

E por isso que 0 Estado determinou que e

de exercer direitos e deveres em relaao a ter

crime elaborar cOrn imprecisao a escritura

ceiros. Portanto, e uma unidade autonoma,

cao contabil e a partir dela extrair os balan

uma "pessoa"; detem, metaforicamente, urn

cos que nao forem a expressao da verdade.

"corpo" em constante movimento. Esse "cor

Esta norma se fez necessaria porque os

po" e formado pelo conjunto de obrigacoes e

balancos sao 0 "corpo" da empresa. Se 0 "cor

direitos que Ihe dizem respeito. Seu movimen

po" apresentar sinais de doenca, e necessa

to e a busca do usufruto desses direitos e do

rio que se apllquem os devidos "remedios"

cumprimento dessas obrigacoes.

visando a cura. Para 0 contador diagnostica:

Assim coma a pessoa juridica "nasce"
quando da sua constitUicao - que se da no
momento do registro do contrato entre os 50
cios no orgao competente ou quando come

a causa das "enfermidades" e receitar 0 tra
tamento adequado, e precise que as demons
tracoes, necessariamente, representem a real
situacao da empresa, caso contrario, nao sera
possivel intervir da forma correta. Para que
possamos intervir, para prop or medidas que

am a assumir direitos e obrigacoes _, ela

tambem morre. Morre pela deliberacao de
seus donos em dissolve-la, pela sua falencia

visem a cura da situacao da empresa, e preci

(icapacidade de cumprir cOrn suas obriga
coes), pela incorporacao de seu "corpo" por
urn outro "corpo" (fusao de empresas).

o "corpo" da pessoa juridica e constitui

do pelD!: Eatos monerarios gerados p I
.

eseus

mOVlmentos, pelos atas praticados n

d

d.

osent!

o e USufrUlr direitos e cumprir obriga •

Esses m

r

.

.

coes.

oVlmentos, esses atos sac 0 objeto

so que conhecamos a sua cOnstituicao.

Decorar 0 elenco de Contas e a partir dele

estruturar os balancos sem ater-se a'
.
'
s causas
e efeltos relacionados aos re '.

.

momals e coma andar po

b

er aonde se quer'

E'

nomenos patri-

r uma rua sem sa.

'.
If. preClso que os profisSlOnals saibam 0 que e debl'to
'.

t

e 0 que e credi-

o e por qUe uma Conta faz parte deste ou
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daquele grupo que compoe as demonstraoes.
Par isso e preciso repensarmos a forma coma
estamos ensinando os alunos a estruturarem
os balanos patrimonial e economico para que

OS futuros profissionais possam, com conhe
cimento de causa, analisar os balanos e res

ponder sobre aquilo a respeito de que sao
questionados.
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