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RESUMO
Os movimentos relativos ao pagar e ao receber foram entendidos, por

milenios, como os contabilmente mais importantes, par representarem expressiva
parte dos fatos que ocorrem corn a riqueza.

A evolu,ao suportada pela civiliza,ao e os novos conceitos contabeis,
assim como a metodologia que 0 "neopatrimonialismo" ofereceu, continuaram a

ver na questao financeira urn instrumento valioso, mas naG mais 0 exclusivo para
o julgamento dos fatos ocorridos.

Tal forma de entender e conceber esta alterando as prliticas de
informa,oes e de analises destas.
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TRADI<;:AO E REALIDADE DO REGIME "FINANCEIRO"
o procedimento de pagar e receber que as empresas e instituioes possuem, de forma
relevante, tern ocupado a maior parte do interesse das informaoes, amparada pelos rigores que
a lei impoe.
o que deve ser transformado em dinheiro, 0 que precisa ser pago em curto prazo, influiu
na classificaao da propria estrutura do que tradicionalmente se demonstra como "patrimonial",
como se isto fosse 0 suficiente para medir-se a realidade sobre os empreendimentos.
Muitas normas foram feitas, a maioria ao sabor de costumes, diversas sem metodologia

inspirada em elementos cientificos e tudo isto resultou no descredito e na falta de atualizaao a
uma realidade de nossos dias.
Prova disto e 0 que tern sucedido e abalado 0 mercado, em razao da debilidade e da

permissibilidade para as maquinaoes fraudulentas, atingindo 0 proprio conceito de toda uma
comunidade profissional (ENRON, BCG, Banco Nacional, Banco Economico etc. etc.).

As lacunas existentes, todavia, nao terminam em tais questoes. Soma-se a tais eventos a
maior necessidade de gerenciar na base de modelos mais avanados, para se conseguir competir

em mercados amplos e inclusive proteger a empresa contra a sanha do Estado em tributar.
A falta de qualificadas informa6es e a de explicaoes competentes e 0 que tern levado
urn grande numero de empresas ao insucesso, especialmente quando a preocupaao e apenas a

de atender a fins fiscais e de compromissos imediatos (sao expressivas as estatisticas sobre
concordatas e falencias nas ultimas decadas).
Estas as razoes pe/as quais a pratiea eada vez mais demonstra que nem s6 as

mattrios "financeiras" e "legais" slio as que precisam seT consideradas.
Quanto maior a empresa e mais se complica urn sistema que esteja aferrado apenas ao
regime de "capacidade de pagar" (que sendo importante todavia nao e exclusivo).

Existe todo urn complexo de acontecimentos que influi sobre a transformaao dos capitais
e que termina por alterar os divers os estados patrimoniais.
o que no inicio do seculo passado recebeu a denominaao de "Contabilidade Analitica",
aplicada aos custos, ja foi urn principio de superaao tecnologica, aos poucos se ampliando a
outras exigencias, ampliando a visao sabre as reais necessidades infonnativas e explicativas.

o "FINANCEIRO" E AS INFORMA<;:OES NAO FINANCEIRAS
De inicio comeou a seT denominada de Hnao financeira" a informafYao que nao era
traduzida em valores, assim como, por exemplo:
I. numero de horas trabalhadas,
2. admissao e demissao de empregados,
3. quantitativos de novos empregos ofere cidos,
4. volume de faltas ao trabalho,
5. horas paradas por greves,
6. treinamentos e aperfeioamentos de pessoal,
7. incidencia de causas trabalhistas,
8. anos de experiencia da chefia,
9. percentuais de aumentos de impostos,

10. queda percentual do produto intemo bruto em rela,ao ao ramo de atividade,
11. natureza de investimentos institucionais etc.
No conceito de alguns estudiosos, todavia, qualquer desses elementos que se traduzisse
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em valor monetario pass aria a ser reconhecido como "financeiro".
Na realidade, lodavia, niio e adequado confundir "financeiro" com "valor
manetaria" e nem com "valnr con/obit".
Para ser "avaliado" urn fato naa precisa seT necessariamente "financeiro"; ou seja, tudo

o que e "financeiro" se express a valorimetricamente, mas, nem tudo que se expressa
valorimetricamente e obrigatoriamente "financeiro".

Valor conltibil e a medida de qualquer falo palrimonial e a relaliva a circulat;iio de
dinheiro e apenas uma das fum;oes que se operam no palrimonio.

Desejar ampliar 0 termo "financeiro" a toda a expressao monetaria e atribuir urn conceito
demasiadamente amplo e fora da realidade objetiva requerida para a terminologia contabil.
Como leciona Maritain (pagina 41 da obra identificada na bibliografia) "0 conceito ou
verba mental corresponde: I' a uma necessidade do conhecimento intelectual humano .. .2' it
fecundidade propria da inteligencia, que procura naturalmente manifestar-se a si mesma aquilo
que acabou de apreender".

A necessidade intelectual, todavia, no campo da ciencia nao faz concessoes ao que se
afasta da realidade e exige a "objetividade" (no sentido oposto de subjetivo ou de entendimento
apenas particular), tal como volta a esclarecer Maritain (paginas 42 e 43).
o cientifico requer a verdade. Desta forma nao san aceitaveis os conceitos que procuram
envolver so a fun,ao de mercado dos capitais, nem as rela,oes corn finaneiadores, como se
fossem as exclusivas nos empreendimentos, sem atinar para outras funyoes da riqueza, coma, por
exemplo, a social.
Toda ciencia tern compromisso corn a generalidade, corn 0 sentido objetivo das coisas que

se sucedem sempre da mesma fonna em todos os tempos e em todos os lugares.
Nem todos os patrimonios estao volvidos ao luero e nem todos os que estao preocupados
com os ganhos pod em Iimitar-se apenas a objetivos restritos.

As eseolas do pensamento contabil que germinaram na Europa, nas primeiras decadas do
seculo xx trataram do "redito" (como acrescimo do capital) corn diferentes conceitua,oes (ver
sobre a materia 0 meu livro Historia Geral e das Doutrinas da Contabilidade, na parte relativa ao
"reditual i smo").

Esta uma das razoes pelas quais a moderna doutrina neopatrimonialista Iimita 0 conceito
de "financeiro" ao campo da "liquidez" (gera,ao de recursos de pagamentos e necessidades
derivadas de obrigayoes), para, desta forma tornar-se mais objetivo (como convem a ciencia e

seguindo os fimdamentos etimologicos do apareeimento do proprio termo).
Entende-se como "financeiro", pois, na teoria referida, 0 que se refere apenas it capacidade
de pagamento (liquidez), envolvendo meios e necessidades patrimoniais pertinentes.
Outras fun,oes (que realmente existem) como as de lucratividade, eeonomicidade,
estabilidade, produtividade, plOte,ao ao risco, elasticidade etc. em suas finalidades, por natureza

san independentes da vincula,ao de obriga,oes de pagamentos, visando, sim, outlOs interesses na
vida cia riqucza das empresas e instituiyoes.
Assim, por cxemplo, a eficiencia no usa da riqucza e uma fUl1c;ao cspccifica, como a e,
tambem, a de obtenr;ao de lucros e nessas 0 que preocupa nao e 0 pagar e receber dinheiro, mas,
sim ser produtivo e lucrativo.

Vma empresa pode ter luero e nao ter capaeidade de pagar epode ter liquidez e nao ter
lueros. Sao fun,oes independentes embora integradas no gran de universo patrimonial, inclusive
corn intera,ao entre elas.

A demonstra,ao de resultados nao deve ser a de uma conta de finalidade "financeira",
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mas, sim, a da evidencia de urn comportamento ou desempenho do capital em face do IUefo.
A expressao que erroneamcnte se introduziu na lei brasileira (6404/76) de "Demonstrayoes
Financeiras" e falaz e fruto de ma traduyao do modelo deficiente e aberto a fraude e que se
importou dos Estados Unidos (la condenado pelo proprio Senado, como ineficaz, ha mais de urn
quarto de seculo).
Em sua gene se a expressao "financeira" e francesa, sendo, pois, urn galicismo oriundo do

verba "terminar", porque se referia ao "prazo do vencimento" de obrigayoes a pagar.
A expressao "finanyas" ficou aferrada a tal origem, mas, depois comeyOU a amp liar-se
para significar tudo 0 que se referia a dinheiro e seu regime circulatorio.
o "valor monetario" foi 0 responsavel, pois, pela mescla, pela confusao conceptual, ou
seja, ludo 0 que se expressava em dinheiro passou a ser entendido coma sendo "financeiro".
A modernidade, todavia, esta a exigir reparos para uma atualizayao compativel corn a
realidade, ou seja, aquela da observayao das funyoes da riqueza de forma particular, ou ainda,
ligada a cada tipo de necessidade das celulas sociais.

Corn a especializayao do conhecimento, cada vez mais aguyada, necessita-se, tambem,
tornar cada vez mais especificos os conceitos.

DADOS NAO FINANCEIROS E OS MODELOS PARA DECISOES
OS denominados "dados nao financeiros" sao deveras importantes porque muitos deles
saD causas relevantes na produyao dos acontecimentos que transformam a riqueza dos
empreendimentos.

Muitos siio os fatores que niio sendo derivados de circulQt;iio monettiria todavia
inj1uem sobre a vida patrimonial.

Como ludo que ocorre corn 0 capital e de interesse contabil, tern essa area do conhecimento
evoluido no sentido de estudar as pcculiaridades pertinentes.
Kaplan e Norton , seguindo ao que ja na Franya, no inicio do seculo xx se fazia, ao que
nos ja haviamos preconizado des de a decada de 60, desenvolveram 0 denominado "Quadro de
Comando Integral" que procura abranger de forma mista eau sas "financeiras" e "nao financciras".
Foi em 1959 que comecei a elaborar teorizayoes visando a produyao de modelos contabeis
e desde aquela epoca ja considerava 0 alerta que os aziendalistas italianos e Masi faziam sobre a
questao.

Em 1964 a Fundayao Getulio Vargas publicou a minha Teoria do Equilibrio do Capital,ja
inspirada nos estudos de Ceccherelli e Riparbellli sobre os estados de estabilidade do capital.
So quase no fim dos anos 80, entretanto, e que conclui a minha teoria geral do conhecimento
contabil e que tinha a pretensao de servir de base cientifica para a praduyao de model os mais
avanyados, validos em qualquer tipo de cdula social, ensejando abertura para as dOlltrinas

neopatrimonialistas (hoje corn milhares de seguidores em todo 0 Brasil e no exterior).
A minha considerayao sobre as "relayoes ambientais", Oll sejam. as do entorno da riqueza,
vinha objetivar 0 que olltras colegas ja tambem estudavam e que era a forya "nao financeira",
essas corn incquivocos impactos sabre a riqueza.

Nao se tratava, por excmplo, de estudar 0 fenameno da reccssao economica, mas, sim,
toma-Io coma um agcnte causador de fenomenos patrimoniais, nesse particular interessando aos

nossos estudos de forma especifica na celula social.

o que 0 aumento da taxa de juros influi sobre a riqueza, coma fator compuls6rio, e
contabilmente materia de estudos, nao sob 0 mesmo prisma da Economia, mas, sim, dentro de
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uma estrutura fechada e que tern peculiaridades proprias.
Nem, taa pauca, analisar so apenas 0 cas 0 em uma industria siderurgica e nem em uma
de pradutas de beleza, mas, sim, coma tal fata se camparta em tadas as situa,oes. Uma caisa .0 a
arienta,aa cientifica, geral, e, autra a aplica,aa desses canhecimentas.

A vida empresarial depende dos avan,as dautrimirias, mas, tarn bern, necessita de
praticidade, rapidez e abjetividade, caisas que os estudas teoricas, de canhecimentas experimentais
coma 0 nassa, devem facilitar.

A tearia tern 0 grande merita da racianaliza,aa e a pn\tica precis a de cancretiza,oes;
muitas simplifica,oes no campa pn\tica, tadavia, naa saa de tada canvenientes nas areas das
pesquisas dautrimirias.
A prfltlca, sem a teoria, e coma Leonardo da Vinci a caracterizQu: uma nau sem romo.

ESTRATEGIA E CONTABILIDADE
Encantrar 0 melhor criteria para a salu,aa de problemas exige uma aptidaa especifica da
mente, requerenda capacidade para selecianar ap,oes eficazes e a elei,aa de meias campetentes.
A expressaa "estrategia", evidencianda a referida dispasi,aa, tamau vigar nas artes

militares, na palitica, mas, tamMm tern muita significa,aa no camanda dos empreendimentas
humanas em geral, e, tambem, particularmente, nos empresariais e institucianais.
So .0 passivel, tadavia, selecianar, 0 que abjetivamente se tern coma ap,aa evidente. Tuda,

abviamente, tarn bern, requer uma inteligente escalha de metada para 0 desempenha.
Naa import a 0 tamanha do problema se campetentemente .0 escalhida a melhar forma de
enfrenta-Ia, se .0 estabelecida uma "estrategia" eficaz.

Nesse particular .0 que os madelas cantabeis passuem uma especial expressaa na vida
administrativa. Qualidade de model os de campartamenta da riqueza .0 0 que mais imparta na
atualidade.
As facilidades que trouxeram a infarmatica e a telematica de tal forma multiplicaram as
infarma,oes que naa .0 passivel mais domina-I as sem urn espirita de sintese de boa qualidade.

E passivel haje reunir urn canjunta mu ita grande de dadas naa "financeiros" que avaliadas
par tecnicas cantabeis canseguem dimensianar uma autra 6tica da vida das empresas.
Coma 0 dinheiro e mais urn efeito que causa de certos acontecimentos, necessaria se faz
dar releva a tal otica.
Estima-se que cerca de mais da metade do que se reflete nas canlas provem de causas
que naa saa apenas as do dinheiro em si , mas da atua,aa de autros fatores (e que naa saa
"financeiros").

Coma uma ciencia deve preacupar-se corn 0 estuda das causas, mais que dos efeitas,
necessaria se faz maior prafundidade na questaa cantabil.
Ninguem pade negar que empresas corn urn mesma capital, em uma mesma lacalidade,
em uma mesma .opaca, passuem resultadas diferentes e umas padem ser prosperas e autras naa.

E imprescindivel canhecer a a,aa das far,as que fazem mover as riquezas e que saa
provenientes do ambiente exterior a elas, au seja, de fatares ambientais (internas e externas em
rela,aa as celulas saciais).

E precisa, pais, cansiderar que uma analise deve ter abrangencia em rela,aa a fatares
"naa financeiros", mensurar tais e1ementas e realizar, desta forma, uma cansidera,aa halistica da
questao.

Essa tern sida a razaa do desenvalvimento especifica da denominada Contabilidade dos
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Recursos Humanos ou do Capital Intelectual, da Contabilidade dos recursos naturais ambientais,
da Contabilidade Social, da Contabilidade para efeitos mercadologicos.
Todos esses ramos, concentrados na denominada "Contabilidade para fins Estrategicos",

justificam, em suas aplica,oes, modelos para fins de comando, qucr de inspira,ao dos autores
referidos, quer de qualquer outro que tenha por objetivo apresentar modelos de comportamento

da riqueza de forma objetiva e de facil manuseio.

ESTRATEGIAADMINISTRATlVA EMODELOS CONTABEIS
A elei,ao de "criterios de conveniencia" e 0 que caracteriza a base estrategica.
Como atuar sobre a riqueza para que ela seja eficaz e algo que depende nao so de
intui,ao dos que exercem 0 poder de comando, mas, especialmente, de um complexo racionaI de
conhecimentos.

o patrimonio naG se move por si mesmo, mas, ao transformar-se, provoca uma serie de
fenomenos que sao objeto de eSludos da ciencia contabil.
o objeto de eSludos, pois, que tem como enfoque tais transfonna,oes, deve ater-se nao
56 a tais efeitos, mas, principalmente, as eau sas que promovem tais acontecimentos.

E nesse particular que a produ,ao de modelos de comportamentos deve ser cuidada.
Nao basta analisar qual a quantidade de dinheiro que se tem para pagar uma divida, sendo

imprescindivel conhecer que capacidade existe na produ,ao de lucros que pode ensejar tal condi,ao
e de que se dispoe para enfrentar no prazo da capitaliza,ao dos resultados os custos derivados da
obriga,ao.

t precise indagar sobre a natureza dos fatores "agentes". Ou seja, imprescindivel se faz
conhecer as influencias dos entornos da riqueza e 0 que se fez para intensificar as for,as positivas
e reduzir aquelas negativas.
Melhorar, por exemplo, 0 nivel de conhecimcnto do pessoaI, promover incentivos para
que a produtividade aumente, garantir-se corn seguros competentes, abrir novas frentes de mercados

ou desviar-se daquelas onde se torn a improdutivo aplicar, sao alguns dos multiplos aspectos a
serem observados.
Todos esses nada tern a ver corn 0 movimento financeiro, diretamente; tudo podenl ter
influencia sabre 0 movimento de dinheiro, mas, este, por si 56 naD resolved muito desses problcmas.
A Contabilidade moderna, todavia, aquela que se libertou da prisao excessiva que tinha
aos aspectos do "Direito" e que se vem Iibertando dos grilhoes da otica apenas "financeira",

progrediu no sentido de ater-se realmente ao estudo das "causas agentes" (essa uma das
fundamentais propostas do neopatrimonialismo).
Os model os contabeis, pois, que devem inspirar a c1ei,ao dos "criterios de conveniencia"

sao os que se estribam em todas as rela,oes logicas que promovem as transforma,oes da riqueza
(que 0 neopatrimonialismo reconhece scr: essenciais, dimensionais e ambientais).
Portanto, aspectos qualitativos e quantitativos, financeiros DU nao, interessam a produyao
dos referidos paradigmas.
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