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Dentre OS vcirios criterios que existem para analisar balam;:os 0 que melhor
pode oferecer opiniao conficivel eo fundamentado em modelos cientfficos.
A rela,ao entre a realidade incorrida e os padroes tearicos, todavia, nao deve estar
limitada a urn criterio de simples compara,ao isolada, mas, sim de urn vasto
estudo de comportamentos entre componentes de sistemas de fun,oes.
Razoes e propor,oes devem ater-se ao regime sistemcitico, mas respeitando as

intera,oes e objetivando a entender 0 patrimanio sob 0 angulo do
holismo, ligado aos seus entornos.

Deve-se ainda considerar, como metodologia de aplica,ao de urn modelo, a
capacidade de varia,ao, de acordo corn a necessidade do exame.

E, ainda, recomendcivel que sempre se considere uma visao coerente corn a
finalidade da opiniao a ser emitida, coma decorrencia da ancilise dos balan,os..

PALAVRAS CHAVES: ba'ano, analise contabil, analise de balano,

modelos cientificos, holismo patrimonial.
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BAlANC;:O E ANAL/SE CONTABIL

ediao Felice le Monnier, Florenc;a, 1950); igual

o balano em Contabilidade e urna eviden

criterio empregou 0 precursor do "patrimoni

cia de equilibrio de elementos patrimoniais

alismo" (corrente cientifica de maior aceita

atraves de: causas, efeitos, tempo, espao,

ao mundial), Vincenzo Masi (Analisi di bHan

qualidade e quantidade; ou seja, e uma de

cio delle imprese, edic;ao Zuffi, Bolonha, 1953).

monstra\Cao grafica dimensional de fatos
patrimoniais,

Assim procederam, os grandes lideres in
telectuais mencionados, certamente por con

As expressoes que qualificam 0 estado ba

siderar que a terminologia cientifica e propria,

lance ado, em gerai, tern sido quase sempre,

nao se confunde corn a comum, foge da vul

tradicionalmente, as: Patrimonial e de Resul

garidade, recusa 0 subjetivo, sendo "objetiva";

tados (embora possam existir varios outros

consagraram 0 Balanc;:o, pais, como urn uni

balanos),

verso, dentro do conceito que ha seculos e

Balano Patrimonial, para designar a apre

reconhecido e a analise do mesmo como a

sentaao estatica da estrutura geral, abrangen

equivalente a pr6pria estatica e dinamica pa

do a todos os componentes do "Sistema da

trimonia\.

Estabilidade" (equilibrio) da riqueza; Balan

"Analise de Balanc;os", pois, repito, chegou

o de Resultados, para evidenciar 0 "Sistema

a mesclar-se, como ainda ocorre, corn 0 con

da Resultabilidade" ou do Redito (acrescimo

ceito de "Aniilise Contabil".

real do patrimonio por efeito da movirnenta
ao).

Na pnltica sao os informes relativos a es

ANAuSE E RELAC;:OES
LOGICAS CONTABEIS

sas peas referidas as que formam a base das

Anal!sar e dividir em partes algurna coisa,

analises, ou seja, as que ensejam as opinioes

visando a conhecer como esta se comporta

sobre a situaao geral das empresas (estas sao

as eXigidas pelo Codigo Civil Brasileiro de
2002).

A expressao "Aniilise de Balano", entre

tanto, como "conceito", tem si do empregada,
tambem em sentido generico (como equiva
lente a de aniilise contiibil).

Assim, encontramos tal terffiO utilizado por

em seu universo pr6prio; tarnbem abrange a
ideia de observar as correla6es pertinentes

das parcelas corn ° todo, visando a un1 senti
do de exame, buscando obter julgamentos.

Necessario, pais, e a escolha de urn Ineto

do de qualidade, quando 0 que se visa e 0
conhecimento da realidade, esta que e 0 apa
nagio do mundo cientifico.
Portanto, e no fundamento 16gico que se

insignes mestres que formaram a base da cul
tura cientifica contabil no Brasil, ou sejam,
.

.

pnnClpa

lmente.. Francisco D' Auria (Estrutura.

e Aniilise de Balano, ediao Cia. Editora NaCl
onaL Sao Pauio, 1953), Frederico Herrmann

JiJnior lAniilise de Balanc;os para Administra

C;ao Financeira, ediC;ao Atlas, 1946). .
Tambem 0 precursor do "aziendallsmo 1a

tino" (maior corrente cientifica do seculo xx
na ltalia), Alberto Ceccherelli, em sua obra
maiiJscula de analise, intitulou-a de "A lmgua
gem dos balanos" (Il linguaggio del bllanCl,

ode encontrar soluC;ao para tal trabalho.

.
f
Na busca de critcrios racionais mUItos o

ram os recursOs buscados por insignes estu.

diosos; dentre e1es, todavia, 0 que malS

porque nao 56 se tornou 0 mais c6mod,
como, tambem, consagrou-se coma 0 de mal
ar utilizac;ao.

Tal (Omo na l6gica, sob 0 aspecto mate

matico, em contabilidade 0 quociente e a ex
pressao de relaao entre elementos, no nos8
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so caso, (enomenos DU grupo de fenornenos
patrimoniais.

•
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As relal;oes 16gicas relativas aos fenome
nos da riqueza precisam ser enfocadas nos

Conceitos coma: "Quociente de Liqui.

estudos de fatos relevantes e mesmo naque

dez", "Quociente de Rentabilidade" (rela6es

les julgados menores (mas capazes de ense

de capacidade de pagamento e capacidade lu

jar graves incidencias de ineficacia); e preci

crativa) etc. SaD utilizados corn frequencia;

so considerar coma ponto central a eficacia,

incorporaram-se ao vQcabulario tecno16gico

e, como meta final, a prosperidade (esta como

de forma geral e inquestiomi.vel.

resultado de efidi.cia constante, de tenden

o criteria de analise baseado nesses dais

cia continua).

fatores de rela6es, todavia, quando se limi
ta apenas a estas, e incompetente para urn

CRITERIO DOS PARADIGMAS

julgamento sobre a situaao geral da empre

OU MODELOS
Urn paradigma ou modelo deve represen

sa.

Pode, sim, uma divisao isolada de valores
(para obter uma ideia de participaao relati

o modelo contabil que me parece ser 0

lativa utilidade, mas, jamais, oferecer condi

conveniente e 0 defluente de raz6es e pro

c;6es de emissao de uma opinUio plena e se

por<;:6es de relal;oes funcionais sistematicas

gura quanta ao comportamento patrimonial

de eficacia direcionada it prosperidade.

(que anula as necessidades) passa a ser ins

abrangentes e precisam compreender razoes

trumento de mediao de uma realidade a ser

de ordem essencial, dimensional e dos en

todos os sistemas de fun6es desta (que en
tendo sejam oito) para que possibilile umjul
gamento amplo.
Ajustificativa de tal procedimento esta na
necessidade da aplicaao da Teoria do Feno
me no Patrimonial (que envolve a teoria dos
sistemas de func;:6es), para que uma analise
possa deveras gerar uma opiniao competen

te sobre a situa<;:ao de uma empresa ou insti.
tUi<;:ao.

Nao sac raros os casos praticos de difi
cUldades derivadas de analises superficiais,
•

Ou seja, a que e considerado coma eficaz

As relac;:6es a serem analisadas devem ser

torliOS ou ambientes da riqueza. aplicaveis a
•

desejavel" .

va), oferecer uma primeira ideia, possuir re

total de urn empreendimento.

•

tar um alvo a ser atingido, ou seja, 0 "estado

limiladas a rela6es apenas restrilas a alguns
elementos do complexo universo das empre
sas e instituil;oes.

A quantidade de variaveis que existe em
cada movimento do patrimonio e grande de
mais para que possa ser julgada atraves de
poucos elementos.

alcanada.
au ainda, ideal e que se produza a Efica
cia (Ea), esta que ocorre quando as necessi
dades patrimoniais (Pn) sao satisfeitas (= 0) e

que a continuidade de tal acontecimento seja
ilimitada, resultando, disto a Prosperidade
(Ps); ou seja:

(Pn = O) (Ea  O'J) Ps
A opiniaa sobre a conduta de urn patrim6
nio, pois, quando a analise segue a para dig
mas, sera sempre emitida a partir de urn re.

gime comparativo abrangente, logo, aquele

que expressa a plena capacidade de satisfa
ao de todas as necessidades patrimoniais da
empresa ou da institui<;ao, em carater per
manente.

Tais preocupa6es comearam a se inten
sificar a partir da ctecada de 40 do seculo pas-
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sado, quer nos Estados Unidos, na Eurapa e

na Argentina pela Editora Selcon e na Espa

no Brasil.

nha, pela Editora Sagitario, nas decadas de 50

Os primeiras modelos comparativos, toda

e 60 passadas), porque a pergunta que ficava

via, foram empiricos, ou seja, obtidos a partir

era sempre a relativa "ao que era bom" ou "qual

de quocientes cotejados com outras ocorridos

o quociente melhor".

em negocios congeneres, por grupos de ativi

Aos poueos, todavia, foram surgindo criti

dades (industrias de alimentos, industrias

cas aos padr6es empiricos; severas condena.

quimicas, comercio de automoveis, comercio

<;6es ao equivoeado quoeiente de liquidez na

de generas alimenticios ete. etc.).

base padrao de dois por um se multiplicaram.

Assim, no ramo de teddos, compararam

Isso porque a liquidez nao depende s6 do

se algumas empresas entre si, tomando as de

quantitativo de meios patrimoniais de paga.

melhor desempenho como modeJos, 0 mes

mentos, mas, da adequariio da velocidade

roo ocorrenda corn diversos outros.

destes em sua rela{:iio com as necessidades

Ou ainda, admitia-se, por exemplo, que se

de pagamentos (como comprovei em minha

as industrias pr6speras obtinham urn quoci

tese de doutoramento na entaD Universidade

ente de liquidez entre 1,6 e 1,8, nesta ocor

do BrasH, em 1964, quando enunciei a Teoria

rencia modal estava 0 paradigma.

do EquHibrio, esta editada pela Funda<;ao Ge

Essa primeira tentativa, relativarnente va

tulio Vargas, em 1965 e anteriormente, em

lida, baseada em elementos nao cientificos,

1959 exposta em minha obra, editada em Belo

diretos e percentuais, corn apoio estatistico,

Horizonte, edi(ao da Oreopla).

comparativa, inspirada em dados de balan(os,

Em 1943, 0 emerito professor Silvio Viane

teve a sua utilidade e despertou 0 interesse

lli, da Universidade de Palermo, na ltalia (em

pelos padr6es.

sua obra "Analise Eeonomiche Aziendali", edi

Disto Foulke nos deu exuberantes arqueti

(aO CEDAM, Padua, pagina 119), foi um dos

pos, em varias partes de sua obra, como os

expoentes que eontestou 0 paradigma estadu

nidense referido, embora sob enfoque geral,

expostos nas paginas 522 e seguintes (que nao

mas, incisivan1ente.

foram os exclusivos), tomando como pontos

Em seus argumentos, 0 emerito autor refe

de partida elementos comparativos de balan

rido, acenou para a necessidade de conside

(OS, estabelecendo criterios de sondagens so

rar divers as variaveis para que se pudesse

bre alguns comportamentos (FOULKE, Roy A. 

chegar a um criterio de julgamento da capaci

Practical Financial Statement Analysis, 2". edi

dade de pagamento ideal, especialmente sob

(aO McGraw Hill, Nova York, 1950).

considerac;oes de ordem dinamica e holistica

A persegui(ao de modelos, a partir do em

(paginas 9 e 107 da obra referida).

pirica, foi tao acentuada que diversos autores

o criterio de paradigmas ou mode/os de

estadunidenses chegaram a proclamar ° quo

comportamentos patrimoniais eficazes, en

ciente de liquidez "dois" (dois d61ares de re
cursos financeiros para cada d6lar de obriga

tretanto, quer em doutrina, quer como fruto
de pesquisas ou esforos emv[ricos, de ha
muito e perseguido no campo da Contabili-

<;oes) coma sendo 0 "ideal".
o avan<;:o no campo da analise criou, por

dade.

tanto, a necessidade de obter parametros ou

Natural foL coma ainda 0 e, em todas as
ciencias, as experiencias malogradas, as teori

medidas padr6es (a isto eu ja me referia em

minha obra Analise de Balan<;o ao Alcance de
Todos, editada no BtasH, pela Editora Atlas,

as eivadas de falhas, mas, nunca e em nenhu- CRCSC. Flor\anopOfls, v.3, n.8, p.9.20, abr./Jul. 2004
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ma circunstancia se deve deixar de louvar 0

Como a teoria Neopatrimonialista Conta

esforo despendido para encontrar a verdade.

bil e basicamente "sistematica", sao os mo

Ninguem pode negar a falsidade do padrao

delos cientificos os que se adaptam aos obje

"dois por urn" referido, mas, tambem, 0 meri
•

to do esforo em manifestar que modelos se
fazem necessarios.

<

t - - - -

tivos da mesma.

Em termos amplos: 0 desempenho de urn
sistema de fun6es patrimoniais, espelhado

Nao basta, pois, obter uma relaao entre

em urn modelo cientifico (teorico ou quanti

fatas atraves de quocientes, obrigatorio sen.

ficado), deve estar definido em termos de in

do, para 0 efeito de julgamento, que se com

tera<;6es (relacionamentos reciprocos); quer

pare 0 resultado corn urn paradigma indica

entre seus especificos componentes, quer em

dor de eficacia e prosperidade.

relaC;ao a outros sistemas; jamais, todavia, li
mitado apenas a elementos isolados.

MODElO C1ENTiFICO E
NEOPATRIMONIAlISMO CONTABll
Urn modelo cientifico estrutura.se em fun

damentos epistemologicos; tern por finalida
de, contabilmente, em sentido amplo, segun
do 0 enfoca a doutrina Neopatrimonialista:

Ainda que a ordem comparativa possa va
riar, os aspectos diversificarem, 0 importan
te e preservar uma 6tica anal6gica ao do ho
lismo (do patrimonio como universo).
o que inreressa conhecer e (undamen
talmente 0 que se passa no agregado e nas

correla6es amplas e nao 0 que isolada e par
•



•

•

definir urn sistema de funf;oes patrimo-

ticularmente cada componente de urn siste

niais;

ma possa representar (estas as justificativas

determinar cOITela6es de elementos de

do apelo para a aplicaao logic a das raz6es e

urn sistema de func;6es patrimoniais;

propor6es em paradigmas cientificos, tais

sintetizar e avaliar alternativas de cor-

como 0 Neopatrimonialismo Contabil os su

rela<;6es e intera<;:6es entre os compo-

gere).

nentes de sistemas de fun6es patrimo-

•

•

visoes de materiais coma urn estudo comple

prever comportamentos e auxiliar pla-

to; necessario se faz saber que func;6es elas

nejamentos de a<;6es futuras adotando

desempenham em face da capacidade de pa

considera6es de probabilidades den-

gamento, dos lucros, da eficiencia, dos ris

tro de uma realidade facti vel;

cos, da continuidade do empreendimento etc.

avaliar as magnitudes das variaveis do

etc. (que sao finalidades de sistemas especi

sistema e realizar prescric;6es que tfa-

ficos de func;oes patrimoniais aut6nornas e

gam efeitos desejados sobre as resul-

concomitantes).

tantes do sistema;
•
•

•

Nao basta, por exemplo, considerar as pro

niais;

Como to do sistema patrirnonial e urn con

facilitar comparac:;:6es relativas a corn-

junto de componentes (do desempenho do

portamentos da riqueza;

mesmo defluindo uma resultante ou conse

ensejar e facilitar controles sobre 0 go-

qiiencia de uma convivencia), urn modelo pre

verno da riqueza patrimonial;

cisa considerar as rela6es existentes (quer

•

facilitar tarefas de auditoria e pericia

quanto a resultante e os meios, quer quanto

contabil;

a resultante e as necessidades, quer quanto

•

sugerir comportamentos administrati-

aos componentes sistematicos entre si), tan

vos.

to por interac;ao como por outros efeitos.
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Assim, por exemplo, no Sistema da Uqui

Ou seja, em tese:

dez e preciso considerar as "necessidades pa
trimoniais de pagamentos", os "meios patri

Pn -+00

moniais 11 que sac recursos financeiros para

cobrir os pagamentos e 0 que resulta do con
fronto entre tais componentes do sistema.
Entre os elementos referidos devem exis

Urn modelo de Sistema de funiies patri
moniais (5), portanto, deve cansiderar as ra

ziies existentes entre a resultante do mesmo

tir raziies e proporiies definidas que sao

(Rs) e as necessidades conhecidas (Pn) (para

quantificaveis em cada caso, considerados os

mensurar uma relac:;:ao entre 0 efeito funcio

fatores dimensionais (causa, efeito, tempo,

nal e a capacidade exercida perante a necessi

espao, qualidade e quantidade) e aqueles dos

dade); deve, tambem considerar a coITelaao

entornos au ambientais (natureza, pessoal,

entre os meios (Pm) e as necessidades patri

mercado etc.).

moniais.

Urn apreciavel numero de variaveis (de

Pode-se, ainda, alternativamente, estabele

pendentes e independentes), portanto, pre

eer relac;:oes diretas entre a resultante e os

cisa ser cansiderado.
Coma urn sistema pode ter expressao em

linguagem maternatica, esta facilita a exposi
ao e, tambem os caIculos defluentes, quan
do da quantificaao (tambem, favorecendo a
expressao geral, teorica, de urn modelo).

MODELO DE SISTEMA

DE FUN<;:OES PATRIMONIAIS
As func:;:oes patrimoniais sao, em realida
de, movirnentas da riqueza.
Como a mavimenta provoca mutac:;:oes ou

meios (se esta for uma opao metodoI6gica),
mas, 0 objetivo tendera sempre ao eonheci

mento do comportamento da resultante pe
rante os eomponentes do sistema.

Uma forte indagaao, de qualquer forma,
precisa servir de base a estrutura do modelo

que deve considerar as eau sas e efeitos; ou
ainda, e precise estar atento aos camporta

mentos que justificam a existencia do agrega
do e de suas consequencias defluentes.
A expressao, pais, pod era ser a de razoes e
proporiies:

transfarmac:;:oes sucessivas, a caso da aplica

L

ao de paradigmas quantitativos em Conta

Ex

bilidade deve ser observado corn relativida
de (isto enseja produzir modelos sob varios
angulos de observaao).

Isso nao implica descansiderar a eficacia,
mas, apenas a entender coma uma satisfac:;:ao

relativa da necessidade (porque 0 suprimen
to das necessidades e ilirnitado em relac;:ao
ao tempo ou continuidade de vida de urn em

preendimento).
As necessidades patrimoniais (Pn) ten

dem ao infinite, ou ainda, renovam-se e de
cada satisfaao pode defluir uma nova ne
cessidade.

Di
..

+ Rz
Ex

Ou seja: a resultante de um Sistema de
Fun,oes Patrimoniais (RsSx) qualquer deve
estar para as Necessidades Patrimoniais do

Sistema (PnSx) assim como os Meios Patri
moniais (PmSx) devem estar para as Neces

sidades Patrimoniais pertinentes do mesmo
Sistema.
Assim, por exemplo, no Sistema da U
qUidez, esta (L) deve estar para as necessi
dades (Ex) (exigivel em curto prazo) assim
coma os meios (D+R) (disponivel e realiza
vel) devem estar para as necessidades (exi-
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givel em curto prazo).

L .. Di + Rz
Ex"
Ex
No caso, nao se tern como objetivo uma

,

simples divisaa de grandezas para encantrar
rela6es, mas, alem dista, canhecer tadas os
elementos que influern nas relac;6es dos com

}- - -

Tais capacidades saa as que justificam a
existencia de cada urn dos "Sistemas de Fun
c;6es Patrimoniais", susceptiveis de merecerem

Madelas de Eficacia (Paradigmas de satisfaaa
das necessidades de cada urn).
A cada urn dos referidas agregadas a cam

paraaa padera ser entre:

Meios

ponentes patrimoniais de urn sistema especi

Resultante

fica, em base de praparcianalidade (que im

Necessidades

.. Necessidades

plica visaa dinamica).
A resultante (Liquidez) medir-se-a relativa

mente aa que se tern a pagar (Exigibilidades),

Lucro, 0 Madela enfacaria:

assim coma os meias patrimaniais (Dispani

Ou seja: 0 Lucra Liquida (Li), coma Resul

vel e Realizavel) em face do seu campartamen

tante do Sistema, deve estar para as Vendas

to perante as pertinentes necessidades (Exigi

(V), (estas que saa necessarias coma recupe

vel em curta praza).

ra6es do investida, acrescentadas do lucro),

GENERALlZAc;:Ao DO
MODELO AOS SISTEMAS DE

FUNC;:OES PATRIMONIAIS
,

Assim, par exempla, quanta aa regime do

assim coma as Vendas (V) devem estar para
os lnvestimentas na produaa (JP), estes coma
necessidades para a abtenaa do resultada.

Coma 0 patrim6nia tern utiIidades varia

Lt .. .!.

das, tambem passui "fun6es diversas", estas

V

espelhadas na capacidade de:

Basicamente:

pagar (liquidez),

abter lucra (resultabilidade),
manter-se em equilibria (estabilidade) e
sobreviver e ter vitalidade (economici
dade).

.. IP

Ou ainda, e precisa cansiderar que se deve
luerar proporcionalmente as vendas eomo
se deve vender proporcionalrnente ao inves
tido na produ{:iio.
Se as Vendas aumentam 0 luero deve se
guir a tendencia de erescimento; se os inves
timentos na produ{:iio (fixos e circulantes)

De forma auxiliar (como anoio as basi
cas):

proteger-se contra riscas (invulnerabi

lidade) e
•

ser eficiente au produzir utilizaaa ade
quada (pradutividade).

ereseem, as vendas devem seguir 0 mesmo
ritmo.

No fata exemplificada 0 "Sistema da Re
sultabilidade" teria coma cansideraaa 0 Lu
era Liquida expurgada de tadas os fatares que

pesam sabre as Receitas ariundas de "Bens au
Servias Vendidas".

Coma meta suplementar:

Em nos so Pais, nos calculas para efeitas

dimensianar-se de forma campetente

de estudas cientificas na empresa, inclusive

(elasticidade) e cantribuir para os en.

o Imp os to de Renda seria uma inclusao a ser

tornas agentes (sacialidade).

feita, pois, naa sendo dedutivel por urn efeito
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da le! (neste caso debilitando 0 poder de capi

da prosperidade, estas coma propositos es

taliza,ao da empresa) deve ser considerado

senciais.

como urn custo que realmente e.

a modelo poderia, tambem, obter outro
tipo de relacionamento, como criterio.

MODELO TEORICO E MODElO
QUANTITATIVO

au seja, a resultante em razao dos meios

OS modelos cientificos te6ricos dedicam

e estes em rela,ao as necessidades, no caso

se a apresentar "quais" as rela,oes envolvidas

lP/V.

em urn campo de fenomenos, de forma uni

Depende da Logica, da metodologia (como

versal.

ja referido foil do que se pretende encontrar

Sao, pois, abrangentes, servindo para qual

para a oriental;aa; au seja, da 6tiea de abser

quer empresa ou institui,ao, em qualquer par

va,ao que se pretende realizar.

te do mundo, em qualquer tempo.

De qualquer forma, todavia, 0 que foi su

gerido obedece ao rigor logico de comparar 0
Que se conseguiu corn 0 que se precisava con-

.
o que constantemente se deve ter em men

Possuem, portanto, uma qualidade proxi
ma do absoluto.
Os modelos cientiflcos quantitativos, to
davia, sao peculiares, ou seja, partindo do te
oriea, s6 se aplicam a uma especifica empre

te e que a resultante de um sistema de fun

sa ou instituic;ao, em um lugar certo e em urn

('6es patrimoniais (Rs) deve guardar rela('iio

determinado tempo.

de eficacia em face das necessidades patri
moniais pertinentes (Pn), assim como os

Logo, como aplica,oes a casos particula
res, sao relativos.

meios (Pm) devem ser suficientes para a co

Quando admitimos que 0 lucro liquido deve

bertura do que se faz necessario patrimoni

estar para as vendas assirn coma as vend as

almente.

devem estar para os investimentos na produ

au seja:

,ao, estabelecemos urn modelo teorico, uni
versal, que proclama a proporcionalidade que

deve existir entre os fatores enunciados.
Se, todavia, traduzirmos em express6es

monetarias tal proporcao, fixando 0 "quanto"
de lucro Iiquido deve ser esperado, para um
A resultante deve impliear ou tender a ser

uma igualdade ou supera,ao dos meios sobre

a necessidade de cada sistema (s6 assim a efi
cacia podera produzir-se).

Todos os model os ate aqui evidenciados,
entretanto, sao "teoricos", servindo de orien
tal;ao generica em qualquer empresa ou insti

tuic;ao, estejam estas onde estiveram e seja
em que epoca for.

A condic;ao te6riea e tambem a que permi

te alternativa, como foi visto, mas, jamais, a

quebra de uma logica sob a egide da eficacia e

"tanto" de venda fixado e urn montante certo

de investimento em producao, estabelecemos

urn modelo quantitativo que so servira para
uma aplicacao escolhida coma urn caso parti
cular.
o modelo de urn supennercado teria quan

tificac;ao diferente em uma siderurgia, coma 0

de uma usina hidroeIHriea 0 tera em relac;ao a
umBanco.

Haveria, tambem, alterac;ao em relac;ao aa

local; 0 modelo de uma industria mecanica na
ItaUa seria diferente de uma industria medini-
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ca no BrasH (basta citar apenas 0 exemplo de

A fixa<;ao de urn padrao depende de uma

dois fatores absolutamente diferentes nesses

visao realista de cada ernpresa, de cada insti.

espa<;os ; a carga tributaria e os juros).

tui<;ao e nesta da considera<;ao holistica (aquela

o modelo te6rico sera 0 mesmo, mas, 0

que ve 0 patrimonio coma urn todo e nao coma

quantitativo se alterara nos exemplos referidos.

uma soma de parcelas apenas. considerado 0

o quantitativo deve ser eonsiderado den

entorno do mesmo).

tro de "probabilidades" de acontecimentos

Pode-se universalizar as bases te6ricas ou

dentro de realidades; possui, portanto, repi

ideais de compara<;6es, mas, a quantificac;ao,

to, urn aspecto "relativo" (tais criterios hoje os

a conversao em valores, depende de circuns

adotam ate ciencias que antes se apresentavam

timcias, de urn sem numero de variaveis.

coma exclusivamente voltadas a precisao; as

Assim. por exemplo. a medida da liquidez

sim, na Fisica moderna, a partir de teorias como

de urn Banco, expressa par urn paradigma,

a quantica. de Max Planck, na primeira metade

nunca sera igual, na modelagem, a de uma Si

do seculo passado as coisas muito se modifi

derurgica, nem esta sequer semelhante sera,

caram; as controversias entre 0 granular ou

quantitativamente, a de uma empresa de Se

feixes da energia e 0 movimento ondulat6rio.

guros.

foram responsaveis por mudan<;as de metodo

lsso variara quantitativamente, tambem

logias; a consagra<;ao do relativo e a aceita<;ao

quando se considerar 0 espa<;o economico, a

da probabilidade hoje e con sagrada por varios
ramos do conhecimento humano).

A forte influencia do risco, ou seja, dos pro

blemas da incerteza que atinge 0 movimento
patrimonial, obriga ao born senso, ao apelo a

probabilidade nos modelos quantitativos (fato
relevante na prote<;ao patrimonial e tratado pela
"Teoria do Sistema de lnvulnerabilidade", na
doutrina Neopatrimonialista Contabil).

qualidade de pessoal etc.

A dinamica dos capitais e variavel, em suas
mutac;6es, segundo diversas circunstancias,

principalmente as atinentes aos seguintes fa
tares:

a) fluxo financeiro ensejado,
b) processo da produ<;ao dos resultados,
c)

A inflexibilidade nao e boa conselheira quan
do os fen6menos que se consideram sao ple
nos de complexidade (como os patrimoniais),
sUjeitos a inumeras variaveis e a cada nature

za de organismo em seus espac;os e tempos

cessidades do empreendirnento;

d) estabilidade ou equilibrio proporcional
dos componentes patrimoniais;
e) aproveitamento adequado dos meios
utilizados para a movimentac;:ao da ri

(assim tambem se procede nas ciencias psico
16gicas e bioI6gicas).

METODOlOGIA PARA A

queza;

f)

titativos na aniilise contabil depende de cada
ca so a ser enfocado, mas, a parametria e urn
caminho para mensurac;ao da eficacia.

prote<;ao contra riscos e transitoriedades;

g) contribui<;ao atribuida aos agentes que

movimentam a riqueza. dimanadas do

APlICAc;:Ao DOS MODELOS NA
ANAlISE CONTABll
A aplica<;ao dos mode/os dentifieos quan

qualidade dos elementos utilizados
coma rneios para a satisfac;:ao das ne

patrimonio (social, ambiental, humana
etc.)

h) influencia do ambiente interno que mo
vimenta 0 patrim6nio e

i)

influencia do ambiente externa sobre 0
comportamento patrimonial.
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como ideal, foi ou nao materiaJizado, e urn
Todos os fatores mencionados representam

recurso que s6 a ciencia po de oferecer, exi

necessidades que uma celula social possui,

gindo conhecimento de natureza doutrinaria

merecendo cuidados especiais quanto a satis

e experimental.

faao das mesmas, exigindo que urn analista
as considere em seus julgamentos.
A seqUencia do trabalho tecnico, na anaIise
dos balanos, deve, pois:

Os erros indicados pelas diferenas entre

modelo e realidade, podem tanto ter ocorrido
na estrutura ou composiao de urn patrimo

nio, quanto na dinamica ou processo de mo
vimentaao deste.
Investimentos excessivos (superinvesti

1.

Selecionar os modelos teoricos;

2.

Quantificar os modelos teoricos eleitos

mentos) ou deficientes (subinvestimentos),

dentro da realidade;

financiamentos excessivos (superfinanciamen

3. Considerar as probabilidades nas quan
4.

tos) ou falta de recursos financeiros (subfi

tificaoes;

nanciamentos), sao falhas comuns que levam

Colher os dados pertinentes nas demons

aos desequilibrios de estrutura (sobre esta

tra5es contabeis;

quesUio tratei exaustivamente em minha obra

S. Comparar as quantifica6es corn as rea
Iidades efetivadas ou evidenciadas;

"Curso Superior de Analise de Balano", em

dois volumes, ediao Atlas).

6. Considerar os fatores de mutaoes, es

Lentidao em girar estoques, deficiencias na

pecialmente os agentes que produzem

cobrana dos crectitos a receber, procedimen

as transformaoes do patrimonio;
7. Estabelecer as variaoes das compara
oes e
8. Buscar conhecer as raz6es das varia6es.

tos errados nos metodos de produao, tudo

isto po de causar erros de dinamica que agra
Yam as situaoes.
Partindo de model 05 cientificos quantita

tivos e possivellocalizar 05 indicios de todos
A obtenao de quocientes, indices, propor

05 referidos desequilibrios.

oes, estatisticas etc. e base para os estudos,

A perquiriao sobre as razoes que promo

mas, por si s6 nao representa uma conclusao

vem a inefidicia estrutural DU funcional e ta

global.

refa de importancia crucial na opiniao do ana
Iista.

VARIA<;:OES. MODELOS
CIENTiFICOS E RAZOES SOBRE AS
OPINIOES DO ANALlSTA
Observar que algo discrepa de urn modelo
e apenas urn inicio, para posterior opiniao.

A afirmativa sobre urn estado patrimonial,
urn sistema de fun6es, ou mesmo a respeito
de urn elemento isolado, precisa encontrar

razoes que a fundamente.

o metodo inspirado no holismo, aquele que

Os parametros possuem rara importancia,

o Neopatrimonialismo Contabil defende, exi

produzem imagens de estados ideais, mas,

ge observaao global da riqueza patrimonial a

apenas ensejarn a reflexao sabre uma realida

partir da essencia (necessidade, finalidade,

de defluente do curso dos elementos patrimo

meios patrimoniais e fun5es), em todas as

niais.

suas dimensoes (causa, efeito, tempo, espa

Os desvios devem ensejar, portanto, apro

fundamento de verificaoes.

Conhecer a "causa" ou 0 porque 0 modelo,

o, qualidade e quantidade) e ambientes que
possuem influencia coma fon;as agentes (in
ternos e externos).
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o que Masi denominou de "equilibria di.

au seja. e a eficacia de cada sistema, que

namico" (Vincenzo Masi, Dinamica Patrimoni.

contribui para a global, esta coma somatorio

ale, ediao CEDAM, Padua, volumes I e 11,1946

de todas.

e 1947), pode parecer paradoxal (porque 0

Facil, pois, e deduzir que do modelo ado

equilibrio e urn conceito de Estatica), mas, na

tado para cada sistema Ua apresentado neste

realidade foi 0 prenuncio da visao univoca,

trabalho) possa emergir 0 do todo.

considerada a necessidade do enfoque da con

Quando ocorre a eficacia da Liquidez, Re

tinuidade dos empreendimentos (que exige

sultabilidade, Estabilidade. Economicidade,

observaao global de urn todo sob a otica de

Produtividade, lnvulnerabilidade, Elasticida

urn movimento harmonico) coma urn to do

de e 50cialidade, existe, em defluencia, a efi

(esta a filosofia do Holismo),

cacia global.

Admitir que urn patrimonio possa ser evi

Como cada uma dessas funoes e autono

denciado apenas por uma demonstraao, como

ma (pode haver Liquidez e nao haver Resul

se parade estivesse, coma se nunca mais fos

tabilidade, pode haver resultabilidade e nao

se prosseguir em seu curso evolutivQ, e aban

haver Liquidez etc. etc.), so a totalidade efi

donar a realidade e prejudicar a opiniao.

caz pode representar uma qualidade plena,

Urn desequilibrio presente, evidenciado em

Corn 0 fundamento em tais argumentos

balano, pode ser apenas 0 prenuncio de urn

logic os e possivel estruturar uma hipotese de

equilibrio futuro, pois, e axiomatic a a heredi

modelo global, como representativo de uma

tariedade dos fenomenos patrimoniais.

sintese.

Nas empresas de prolongados ciclos de

au seja:

produao (algumas do setor agricola, de cons
truao naval etc.), por exemplo, a aparencia

das informa6es contabeis po de denunciar
deficiencia transitoria, sanavel, entre tanto,

(I RsS,' ,. I
I PnS,'" I

pms{)  (I PnS,' =0)

quando ocorrida a Venda do que se encontra
va em processo de formal;ao ou produC;ao.

ande: a somatorio da Resultante (Rs) dos

Uma empresa em implantac;ao, se desco

5istemas todos (5) deve estar para 0 somato

nhecido tal estado, tern uma aparencia de de

rio das necessidades patrimoniais (Pn) perti

ficiencia, mesmo estando eficaz na fase pe la

nentes, assim como os 0 somat6rio dos Mei

qual atravessa; 0 mesmo ocorreni em uma

os patrimoniais (Pm) em todos os sistemas

empresa em reorganizac;ao ou em modifica

(S) deve estar para 0 somat6rio das necessi

ao de linhas de produao ou instalaao de

dades deste (Pn).

novos pontos comerciais.

HIPOTESE DE UM MODELO DE

EFICAClA GLOBAL

a julgamento global sobre a situaao de
uma empresa ou instituiao, atraves dos ele
mentos contabeis, depende do exame da efi

cacia de todos os sistemas de fun6es patri
moniais.

Se todos os sistemas de func;oes patrimo
niais sao eficazes, assim evidenciados pelas
resultantes de cada urn, 0 somatorio destas
representara a eficacia global; isto depende

ra, portanto, de que todas as necessidades
estejam satisfeitas ou anuladas.

A avaliaao de cada uma das capacidades
a serem exercidas pelos sistemas dependeni

sempre da consideraao sobre uma utiliza-
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ao competente dos meios patrimoniais em

necessidades, estas que sao como urn gene

face das necessidades e de tal comportamen

do qual 0 organismo patrimonial decorre para

to em rela,ao da resultame disto em face das

seguir evoluindo.
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