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o artigo apresenta a nova visao ou realidade em que se insere as sociedades

empresarias contemporaneas nacionais, sob uma perspectiva tridimensional: ciencia
e politica contabil, gestao moderna no mercado globalizado, bem coma a

valorimetria do seu patrimanio Iiquido, e a nova lei de recuperar;ao de empresas, que
deve ser interpretada pelo racioclnio 16gico-cientifico dos peritos-contadores. Nesta
abordagem denominada "a atividade da empresa e sua recuperar;ao", a ciencia
contabil pura, ou seja, a doutrina contabil, assume integralmente seu papel de
orientar a uma melhor decisao empresarial.
Par esta razao, e apresentado uma sequencia de 13 mandamentos que tern par
objetivo demonstrar 0 alcance da visao moderna de uma ciencia, onde surge a
nutrir;ao da valorimetria pela ciencia e pe la politica contabil, alem de revelar e
estudar varias hip6teses ou modelos de politica contabil empresarial. Algumas

mudanr;as importantes surgem nesse cenario, pela semantica contabil, envolvendo
aspectos da responsabilidade social das sociedades empresarias, diante da

necessidade de sobrevivencia no mercado globalizado frente a abertura do mercado
brasileiro e a concorrencia internacional. A exemplificar;ao da interpretar;ao dada aos

treze mandamentos e as referencias de cada categoria ou vocabulo contabil juridico,
esta explicitada no texto, que procura traduzir a mensagem direcionada aos

profissionais da area, advogados, economistas, contadores e administradores.

PALAVRAS-CHAVES: Recuperaao de sociedade empresaria, lei
de recuperaao de empresas, gestao contemporanea, atividade da
empresa, potencial de um negocio a base zero.
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{ A recupera<,:ao da atividade empresarial

INTRODUC;:AO

que se torna urn certeiro bacorejo de urn viri

Amoderna atividade da empresa1, por este

potente consultor contabil.

autor, defendida como ideal ou referencia para
terapias empresariais e ferramental vital dos
consultores contabeis e juridicos, e 0 resulta

OS MANDAMENTOS DE UMA

GESTAO MODERNA

do de uma assepsia conl<ibil; esta entendida

A moderna atividade da empresa, aqui su

como sendo 0 conjunto de medidas de cunho

gerida, que entendernos ser a alavanca do faro

eminentemente de prote<;ao cientifica, do tipo

do consultor contabil juridica, quebra para

"eqUidade", que SaD adotadas para evitar a

digrnas centemirios, pois quando avalia e de

contamina<;ao da ciencia da contabilidade, por

termina a a<;ao empresarial e 0 potencial de

impurezas oriundas da politica contabil, ar

urn negocio, 0 faz a base zero4, ou seja, 0

caica e profana. Os sentidos dados a este con

menor capital possivel, e e regida por treze

junto, do tipo eqiiidade, sac os principios e as

mandamentos fundamentais. Alem de presti

teorias imutaveis de contabilidade, ou seja, os

giar e valorizar a ausencia de imoveis e mo

axiomas2 da corrente neopatrimonialista3, que

veis, dominio, nao cri a empregos diretos, e

induzem 0 cientista contabil a um criterio de

sim parceiros comerciais corn quem dividem

moderac;ao, isenc;ao e igualdade, ainda que em

se os riscos5 sistemicos da atividade, terceiri

detrimento da politica contabil positivada,

za as atividades meios e fins, que sac repre

porem, quando nao possivel, deve, para efei

sentadas por celulas sociais6 corn autonomia

to de assepsia, a essencia se sobrepor a for

individual; praticamente nao utiliza capital

ma. A assepsia no sentido da politica contabil

proprio, e e gerida fundamentalmente pelo

representa atitudes preventivas contra a ma

fluxo de caixa, nao possui 0 dominio do esta

gestao administrativa econamica e finance i

belecirnento7, apenas a posse. 0 seu valor eco

ra, tais como erros, fraudes, de tal maneira

namico passa a ser mensurado pelo fruto do

ATIVIDADE DA EMPRESA (art.l.178 dOl lei 10406/02) - qualquer al;.lO ou trabalho relacionado a empresa esta entendida como sendo 0 objelO
social, ou seja, a atividade negocial. Portanto atividade dOl empresa e lOdo tipo de ate ou fato, atividade-fim ou meio, vinculada a funl;ao
normal do objeto social dOl sociedade empresaria, este objelO, e delineado pe la funao social dOl propriedade, CF/8S, art. 170, em decorrencia
dOl supremOlcia do direito coletivo sobre 0 privado. (Dicionario de Vocabularios do Direito de Empresa relative ao liwo 11 do C6digo Civil/2002,
em desenvolvimento, Curitiba, ju!ho/04l.

AXIOMA CONTABIL - premissa dOl ciencia contabil que imediatamente evidencia ou ad mite como universalmente verdadeiro determinado
fato ou ate notorio, sem exigencia de demonstral;ao
NEOPATRIMONIAllSMO - corrente ou doutrina de pensamenlO moderno da contabilidade, que surgiu no Brasil, com forte repereussao

internacional. Trata-se de um esforl;o intelectual para atingir a funl;.lO social plena do conhecimento cientifico contabil. Segundo 0 seu
criador Prof. Lopes de Sa, adota como metodo ampliar a indilga.lO aos '"fatos que fazem acontecer as transforma6es dOl riqueza", alem de
observar 0 que aconteceu e 0 que podera acontecer, Fundamenla-se em axiomas e teoremas que guiam toda a doutrina neopatrimonialista.
Possui metodologia propria que a distingue das demais e do proprio patrimonialismo cientifico de Vincenzo Masi, tornado coma ponto de
referenciil
4

A base zero esta lecionada originariamente em nossa obra

Prova Peri(ial Contabil, Curitiba: Editora Jurua, 3 ed., 2003, capitulo, 17.11.1

Avaliaao do potencial de um negocio a base zero.
RISCO - e a incerteza ou situaao em que ha probabilidades mais ou menos previsiveis de perda ou ganho em uma decisao de investimento,
venda ou produao. Possibilidade de perda ou ganho sistemico por uma visao organica, logica de uma "empresa" (atividade). HaaC. Wilson
Alberto Zappa, Moderno Dicionario Contabil, Curitiba: Editora Jurua, 2004, p.I73.

G

CELUlA SOCIAL - a azienda, e formada pelo ente social (ser humane como 0 centro da vontade e do desempenho desta organizaao), pelo
ente economico administrativo, como uma visao holistica, 0 que, em termos contemporaneos, 0 pai do neopatrimonialismo, 0 valoroso
filosofo e cientista contabil Prof. doutrinador Dr. Antonio Lopes de Sa adota como "celula social"', ensinando ainda que "os empreendimentos
humanos Que se organizam para gerir riquezas para a perseguil;ao de fins diversos, de forma constante e com a intenao de perdurar, sac
celulas que participam de urn organismo maior que e 0 mundo social"'. Com este vies 0 neopatrimonialismo adotou a denominaao cientifica
de "celula social", uma visao de conjunto para abranger as sociedades empresarias e simples, as institui6es sem fins economicos (Iucros),

funda6es e associa6es, alem de atividades de direito publico. Incluem-se nesta vis.lo de conjunto as organiza6es familiares, politicas e
estatais. (0 conceito desta categoria foi criado a partir de artigo cientifico enviado pe la internet pelo Dr. Sa em 18.1 1.2003).

7

a estabelecimento empresarial esta delineado no CC2002 art, 1.142, e comentarios am pi os e especificos, podem ser obtidos a partlr dOl
leitura de nossos comentarios na obra: Novo Codigo Civil. Especial para Contadores, editora Jurua, 2004.
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estabelecimento, seu aviamento8, ou seja, fun

utopial2 empresarial, motivo pelo qual, quan

do de empresa9•

ta mais proximo deste modelo, referencia aca

Este modelo academico, na hipotese ou

demica, melhor sera 0 grau de acerto; desta

versao industria, tende a aprumar a situac;ao

forma, 0 modelo a ser desenvolvido, e especi

econ6mica to e financeira 11 , quando a celula

fieo para cada caso, deve ter como referente

social empresarial principal vende 0 produto

ideologico estes 13 mandamentos.

acabado e imediatamente compra materia-pri

As sociedades empresarias, que sao bene

ma e peC;as, as quais devem ser entregues di

ficiadas por urn programa judicial ou extraju

retarnente na hnha de montagern das cedulas

dicial de recuperaao da atividade da empre

empresarias parceiras, via remessa para indus

sa, antiga concordata, podem e devem beber

trializac;ao, que em ate continuo re mete 0 pro

muito deste remedio, a terapia dos 13 manda.

duto em elaboraC;ao a cedula social seguinte

mentos holisticos desenvolvidos por n6s, cujo

da etapa de produC;ao, isto simultaneamente

ponto de partida e urn acordo corn os empre

ate que ultima cedula social envie diretamen

gados e fornecedores em uma assembleia ge

te 0 produto acabado ao cliente final.

ral de credores13, para a realizaC;ao do distra.

Os mandamentos tidos como referencia a

to de trabalho, e a criaao das novas celulas

"atividade contemporanea da empresa", expli

sociais, onde os ex-ernpregados sac os s6cios

cados na sequencia, priorizam a livre iniciati

das novas sociedades que tern governancias

va economic a, a eficacia, criatividade e a geni

autonornas mas integradas, que vao dar uma

alidade, alem de distribuir os riscos e a rique

vida moderna e este modelo, ou referencia de

za gerada no entorno social, e, torna 0 re sul

"atividade da empresa". Nesta hipotese, de

tado economico e financeiro previsivel, como

uma sociedade empresarial ser candidata a urn

e previsivel 0 resultado do fogo mora acima e

programa de recuperaao, deve-se dar especi

da agua moro abaixo, 99,99% de segurana no

al atenc;ao, via espancamento nos tribunais,

resultado. Este referente academico e uma

dos contratos que contem a usura e 0 anato-

No meio inlernacional e conhecido como, Goodwill- termo utillzado pelos ingleses e norte-amer'lcanos', Fond de. Comme.'-Ce. - terrno utilizado

pelos franceses; Azienda ou Avviamento - termo utilizado pelos ilalianos; Llave del Negocio - termo utilizado pelos espanhois; Fi,-menw,-,-t ou
Wen de,- Kund5chaffr '" terrno ulilizado pelos alemaes; Arranque '" lermo utilizado pelos portugueses.
o Aviarnento ou fundo de empresa, e urn ativo inrangivel, originario da diferenc;:a entre 0 prec;:o de aquisic;:ao de delerminada participa1;ao
societflria e 0 valor dos elernentos parrimoniais que a compoern, 0 aviamento proprio e desenvolvido, e urn ativo intangivel que se forma
naluralmente pe la combina1;ao dos ativos na atuilc;:ao da sociedade. Deve ser avaliado e considerado como um ativo proprio no balanc;:o
especial para fins de resoluc;:ao dil sociedilde empresaria ou illiena1;ao des ta, pois, 0 aviamento e urn direito translalivo ou constitulivo do

estabelecimenlO, uliliza.se paril a mensurac;:ao monetaria urn metodo de avahac;:ao amplo e exprimenlado, como 0 metodo holistico, (HOOG.
Wilson Alberto Zappa: Solange A. Prova Pericial Contabil: Aspenos Pralicos & Fundamentais. 3. ed. Curiliba: Jurua Editora, 2002. p. 194.).
Aviamento e uma mais valia da empresa, e baseia-se lundarnentalmenle nas perspenivas de lucratividade que a empresa explorada no local
pode gerar. Isto significa que a adminis\ra1;ao do estabelecimento empresarial, na explora1;ao de uma atividade econ6mica " empresa'"
entranhou urn valor pro ativo, que a ciencia contabil reconhece e demonstra. 0 aviamento e a rigor 0 fruto da eficiencia organizacional de
uma celula social empresariai

10 SITUA<;Ao ECONOMlCA - posi<;ao do capital sob 0 prisma de crescimento real do patrimOnio Iiquido "capital dos proprielarios'. 0 fonale
cimento desla situac;:.lo, em rela.lo ao capital de terceiros, propicia a azienda uma maior segurana frente a uma economia relativamente
instavel coma a do Brasil. Tambem mostra a capacidade de geraao de lucros corn par ad a ao capital a disposi<;ao da organizac;:ao. HOOG
Wilson Alberto lappa. Moderno Dlcionario Contabil, Curitiba: Editora Jurua, 2004, p.174.

11 SITUA<;Ao FINANCEIRA - posiao do capital sob 0 prisma de capacidade de Iiquidez, gerac;:ao de caixa, giro de capilal e pagamento ou
financiarnenlo das dividas: de forma resumida: '.e a capacidade de pagamentos da azienda". Idem, ibidem.
12 Situa<;ao imaginaria, tida como a ideal, cria<;ao de Thomas Morus (1480-1535), escritor ingles, onde um governo, organizado da melhor

maneira, proporciona otimas condi<;6es de vida a urn povo equilibrado e feliz. Que, por analogia e exlensao, e a descriao ou representac;:ao
de uma situac;:ao, atividade da ernpresa, ideal, onde vigorem normas e institui<;oes politicas altamente aperfeioadas e comprornetidas com

o empreendimento, corn a dernocracia e corn a socializa1;ao dos riscos sistematicos e a distribuiao do resultado econ6mico. E urn projeto
complexo e de dificil realiza1;ao, porem perfeilamente posslvel para um grupo de investidores matreiros e comprometidos corn 0 avanc;:o da
ciencia contabil e das exigencias do mercado globalizado.

\ 3 ASSEM8lEIA GERAl DE CREDORES - orgao competente para deliberar sobre 0 piano de recupera<;ao judicial, a proposta de recuperaao
eXlraJudicial e os incidentes do procedimento de falencia previstos em lei.
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-{ A recuperar;:ao da atividade emprearial
cismo, por serem ilicitos e contrarios aos in

rencialmente devem estar localizadas jun

teresses da supremacia do bem-estar da co

tas, coma uma planta tradicional de uma

munidade brasileira.

industria;
3)

0 praza media de recebimenta das ven

Os treze mandamentos holisticos recomen

das, sempre tern que ser inferior a soma

dados por nos, para a atividade da empresa

do prazo de compra mais 0 da estocagem

em recupera<;:ao, consistem em:

e entrega, 0 prazo de estocagem e medido

1)

transferir a execuc;ao das "atividades da

em horas, pois os produtos e materias

empresa", atividadesfins14, para os par

primas devem ser entregues diretamente

ceiros, celulas sociais autonomas, coma:

na linha de produc;ao!montagem dos par

compras, produc;ao, desenvolvimento de

ceiros empresariais, isto elimina a de pen

novos produtos, controle de qualidade,

dencia junto a bancos e despesas finan

vendas, garantias, p6s-vendas; utilizando
para tal os estabelecimentos das parcei

ceiras;
4)

ros empresariais, as cooperativas de tra

balhadores, os representantes e distribui
dores comerciais. Eliminando os investi

2)

sempre, vender primeiro, comprar e pro

duzir depois - isto elimina gastos des ne
cessarias - e jamais ter urn unico cliente;
5)

se possivel, trabalhar corn mercadorias em

mentos, custos e despesas fixas, pela sua

consigna<;:ao; jarnais manter estoques de

conversao imediata em variaveis;

materias-primas, produtos em elabora<;:ao

os fornecedores de bens e servic;os, que

ou produtos acabados, sac custos inuteis,

sempre devem ser em numero superior a

corno e tarnbem inutil 0 investimentos em

dois por cada tipo de bem ou servic;o ad

galp6es, caminh6es e maquinas, pois todo

qUirido, devem estar alinhados no just in

os custos e despesas fixas devem ser subs

time; e 0 prazo de pagamento deve sem

tituidas par variaveis;

pre ser superior ao do recebimento das

6)

jamais financiar os seus clientes ou forne

vendas, todas as compras sac remetidas

cedores, usar vendor15 ou outra tecnica,

diretamente para os estabelecimentos do

pois, 0 objeto do negocio nao e financiar e

parceiros para a industrializa<;:ao ou mon

sim, produzir e vender; os bancos nao ven

tagem, permutando em ato continuo en

dem mercadorias, emprestam capital, por

tre todas as celulas sociais, necessarias a

tanto deve-se prestar atenc;ao ao foco do

produ<;:ao, e comercializa<;:ao, que prefe-

negocio;

14 ATIVIDADE-FIM - e aquela que se perfaz, se condui, se corn pI eta por si propria, independente de outra atividade subsequente. t a atividade
para qual a sociedade empresaria se destina, estando diretamente relacionada aos seus objetos sociais, a explorao;:ao do ramo de atividade,

onde os bens ou servio;:os produzidos e comerciatizados sao aqueles expressos em seu contrato ou estatuto social. Em principio, pode.se

definir atividade-fim como aquela a qual a sociedade se destina, e 0 seu objetivo, a explorao;:ao do seu ramo de atividade, expresso em
contrato social, estatuto ou no registro de firma individual, conforme 0 caso. E concernenle ao objelillo principal da sociedade. a atividade
que e explorada coincide corn seus objetivos,

15 As principais vanlagens do Vendor sac: receber a vista, economia de tributos, pois nao fazem parte da base de calculo 0 IPI, PIS, CQFINS I'
I(Ms, os sabre os encargos financeiros da venda a prazo
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7)

terceirizar DU, se passivel for, eliminar as

coma exemplo: periodo de retorno do ca

tarefas atipicas, atividades-meios tu, em

pital, giro do estoque, prazo medio de re

relaao ao objeto social, como exemplo,

cebimento e pagamento, orc;amento, flu

transporte, analise de credito, contabili

xo de caixa e 0 ponto de equilibrio de cada

dade, segurana, limpeza, marketing e ad

produto, aquilatado sob 0 prisma econo

ministra<;:ao de recursos humanos ete; tudo

mica e financeiro;

i550, que SaD gastos fixos, devem ser subs

10) manter 0 foco constante, "cristalino e corn

tituidos por gastos que variam direta e pro

altos brados", no objeto e na missao em

porcionalmente ao volume de vendas; urn

presarial, pois os desvios sao atos incons.

born exemplo, e terceirizar os servi<;:os de

cientes e estimulantes cl menos-valia da

contabilidade e remunerar 0 contador in
dependente, pelo numero de documentos

8)

atividade da empresa;
11)

bil", inteligencia de ponta, que age corn

coma terceirizar os servic;os de limpeza e

coerencia, espirito ativo, urn conjunto de

segurana;

sistemas, algoritmo, principios cientificos

utilizar os servic;os de auditoria empresa

da contabilidade, que estimula corn gene

rial17 e de consultoria para se obter 0 ma

ralidades e sem restric;6es, essencia sobre

xima de performance corn menores cus

a forma, a soluc;ao das nao-conformida

tos, do tipo: marketing, juridica, contabil

des, administrativas, financeiras, comer

res e criar cooperativas de trabalhadores

9)

valorizar e prestigiar a "logistica con ta

escriturados, isto e gasto variavel, bem

e camercial para desenvolver fornecedo

c

J-

ciais;

12)

a reaplicaao de 90% dos lucros liquidos

e representantes comerciais e distribuido

da atividade na gera,ao de novas oportu

res os quais farao os investimentos em

nidades de negocios e empregos indire

bens moveis imoveis, preferivelmente par

tos, jamais diretos, talvez eventualmente

arrendamento operacional ou finaneeiro

a geraao de atividades de prestaao de

para socializar no maxima 0 riseos siste

serviC;os, par pessoas naturais CC2002, art.

mieos do negoeio, eoneentrando priori ta

593 ao 609, sem vinculo empregaticio, e a

riamente a atenc;ao dos socios no negoeio,

distribuic;ao de 10% dos lucros aos socios.

nas politieas estrategicas e operaeionais,

A reaplicac;ao de parte do lucro, apos com

sendo 0 florao da visao, 0 fluxo de caixa,

petente e serio estudo, podera, qUic;a, ser

distribuic;ao do resultado, 0 aviarnento e a

canalizado para uma nova celula social fi

marea;

nanceira, voltada preferencialmente as ne

deeidir sempre sabre bases eontabeis,

cessidades dos parceiros e clientes, celu-

16 ATIVIDAOE-MEIO - coma atividade.meio tem-se aquela nao representativa do objetivo da sociedade, configurando-se como servi<;o necessa

rio (paralelo ou SecundarioJ, porem nao essencial. Ea atividade acessoria da sociedade eSlando paralela cam a alividade principal: e 0 apoio.
a inslrumentalidade do processo economico. E considerada "alheia a alividade do estabelecimento". ou seja, sac os servi<;os que nao sac
usuais e normais a atividade.fim do estabelecimento. os referentes a atividade-meio, que sem a qual nao se chega aquela, coma os servi<;os

utilizados exclusivamente na area administrativa. Atividade-meio e aquela que nao se perfaz, nao se conclui, nao se completa par si propria

e depende de urna atividade subsequente. E urna atividade considerada acessoria de uma atividade-flm, sem a qual nao se tem nenhuma
utilidade para seu tomador (conlratanle)_ Assim, atividade-meio e aquela nao representativa do objeto da sociedade empresiHia, configuran.
do-se como servi<;o necessar'lo (paralelo ou secundar'IO), po rem. nao essencial. ESle lipo de atividade e periferico da sociedade, nao conslilU'
indo seu objeto social nern se vinculado as suas finalidades institucionais.

17 Exame analitico que segue 0 desenvolvimento dOls opera<;5es e atividOldes meios e fins de uma celula social, desde 0 inicio do ciclo ate 0 seu
fim. Com 0 objetivo de assegurar uma boa geslao e lucralividade pela seguran<;a dos controles adotados.

CRCSC & VOCE. CRCSC. FJorianopolis, v.3, n.B, p.21-26, abr./jul. 2004 - - - - - - - - - - - - - -{fB

- - -{ A recuperal;ao da atividade empresarial
la social, esta do tipo, cooperativa de cre

social da empresa.

dito ou uma sociedade de facto ring" , afi
nal, a politica economica do atual gover

CONSIDERAC;:OES CONCLUSIVAS

no e do passado, criaram excelentes re

Recuperar ou sanear uma sociedade em

sultados e oportunidades a quem empres

presaria nacional, sernpre foi e sempre sera

ta dinheira a juros capitalizados e a taxas

urn trabalho escarpado. pais ale m da boa von

Iivre, pais 0 Iimite constitucional dos ju

tade, do conhecimento, da experHncia e a ca

ros foi revogado e 0 emprestador sempre

pacidade de seus administradores como, ha

tern garantias reais sobre 0 seu credito,

bilidades de negociaao e diplomacia, depen

basta ter olhos treinados para ver e enxer

de muito de fatores externos, coma a politica

gar as entranhas do redito dos balanos

monetaria, tributaria e comercial imposta pelo

dos bancos brasileiros;

governo, politicas internacionais quando 0

13) antes de iniciar a atividade da empresa,

praduto e exportado, ou seja, mudanas no

inclusive antes de registrar os atos consti

cenario economico e politico do pais, que sac

tutivos da sociedade, sugerirnos pacien

inconstantes, principalmente em ana de elei

cia, pesquisas de mercado e projec;6es dos

c;6es, portanto, sujeito a drasticas alterac;6es

resultados econ6mico e financeiro, ponto

que afetam diretamente as sociedades empre

de equilibrio e f1uxo de caixa, acordos corn

sarias, coma a atual resistencia do governo

os parceiros das celulas sociais corn pro

argentino corn os eletrodomesticos brasilei

rnetidas corn 0 ernpreendimento e urna

ras. Por isso, e recomendavel que aoes pla

visao holistica do mere ado, pais a celula

nejadas sejarn constantemente revisadas e

social empresarial, nao pode criar pro du

ajustadas, e quando necessario sofrer as adap

tos sUjeitos a nao-conformidades ambien

taoes adequadas. 0 importante e manter-se

tal, pais estes estao condenados a margem

sempre plugado, sem perder de foco 0 objeti

do mere ado e a perda da competitividade.

vo principal de qualquer sociedade empresa

A tendencia e para aumento da venda de

ria, ou seja, a obtenao de resultados positi

produtos organicos, nao nocivos aos se

vos e bem-estar do meio em que esta inserida.

res vivos, nao poluentes, e que usem re

Por is so e diante disso, os treze manda

cursos renovaveis e valorizem a vida e dig

mentos SaD, neste momento socioeconomico,

nidade humana. E par fim, cuidado para

urn referente academico do contemporaneo a

nao confundir filantropia corn a funao

vanguarda.
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