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Dear Sir,

While marching from Portugal to a position which commands the

approach to Madrid and the French forces, my o�cers have been

diligently complying with your requests. We have enumerated our

saddles, bridles, tents and tent poles, and all manner of sundry

items for which His Magesty's government holds me account-

able. Under these circumstances, I would like to be informed as

to which of the following two alternative duties I should concen-

trate on, for I declare that I cannot do both: 1. shall I train an

army of uniformed British clerks in Spain for the bene�t of the

accountants and copyboys in London or, perchance, 2. to see to

it that the forces of Napoleon are driven out of Spain.

Your most obedient servent,

Wellington.

(Agosto de 1812)
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Cap��tulo 1

O que �e a Contabilidade

Para o observador super�cial o trabalho do contabilista pouco tem de ex-

citante, resumindo-se a uma aplica�c~ao quase autom�atica de regras. Nada

mais pac���co e rotineiro do que a pro�ss~ao de guarda-livros. Por�em, uma

observa�c~ao mais aprofundada leva a uma s�erie de constata�c~oes surpreen-

dentes. Em primeiro lugar, o exerc��cio da Contabilidade requer a aplica�c~ao

de princ��pios te�oricos espec���cos, alguns deles ainda objecto de debate.

�

E

ali�as a esta raiz conceptual que a Contabilidade deve o seu estatuto de

Ciência. Em segundo lugar a Contabilidade interfere na vida das pessoas,

das empresas e das comunidades, a tal ponto e com tal intensidade que qual-

quer modi�ca�c~ao nas suas regras suscita com frequência reac�c~oes apaixon-

adas. Por �ultimo, a Contabilidade �e um instrumento de outras ciências,

incapaz de se justi�car sem ser atrav�es das suas m�ultiplas liga�c~oes com esses

ramos do saber. Assim, a Contabilidade acaba por estar na raiz de muitas

discuss~oes actuais em �areas como Economia Financeira, Gest~ao, Pol��tica e

Economia Pol��tica.

O que �e realmente fascinante na Contabilidade �e o contraste entre a

di�culdade dos problemas que �e chamada a resolver ou a imaturidade com

que ainda se enfrenta e a enorme importância que ganhou. O objectivo deste

cap��tulo �e mostrar a Contabilidade tal como �e, em profundidade, focando a

aten�c~ao do leitor nos problemas que esta ciência procura solucionar e nas

rela�c~oes com a Economia e outras ciências.

1.1 Uma Primeira Aproxima�c~ao

Esta sec�c~ao oferece uma introdu�c~ao �a Contabilidade Financeira, geralmente

chamada Contabilidade. Certas destrezas de Gest~ao como a Contabilidade
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Or�camental ou a Contabilidade de Custos, tamb�em utilizam a palavra `con-

tabilidade' nas suas designa�c~oes mas n~ao suscitam quest~oes de maior com-

plexidade e abrangência.

�

E apenas da Contabilidade em si que se ir�a tratar.

A Contabilidade �e inventaria�c~ao: A Contabilidade �e a arte de contar e

basta possuir para se precisar de contar. Recorrendo a um exemplo buc�olico

e simples, todos ouvimos narrar como, ao chegar a hora de regressar a casa,

o pastor conta as suas ovelhas para ver se falta alguma; caso possua cabras,

ele ir�a contar separadamente umas e outras. O encarregado de uma loja

ou armazem tambem precisa, uma vez por ano, de contar cada tipo de

mercadoria ou material existente para ver se coincide com o saldo previsto.

Chama-se `inventariar as existências' a este trabalho.

No caso da Contabilidade, `contar' deve ser entendido como `somar' pois

aquilo que o contabilista inventaria n~ao �e tanto quantidades mas mais o

valor em dinheiro das transac�c~oes decorrentes do funcionamento de um

neg�ocio.

Qualquer neg�ocio que esteja a funcionar produz diferentes tipos de tran-

sac�c~oes. Vejamos algumas das mais t��picas:

� a venda de mercadorias ou produtos �e um tipo de transac�c~ao,

� a compra de mat�eria-prima ou compras a fornecedores de mercadorias

�e outro tipo de transac�c~ao, diferente da venda;

� a entrada e saida de armazem,

� uma ou outra compra de maquinaria, terrenos ou viaturas,

� o pagamento de compras efectuadas,

� o recebimento referente a vendas j�a concretizadas,

� um adiantamento sobre vendas,

� a amortiza�c~ao no valor de uma viatura,

s~ao tudo tipos diferentes de transac�c~ao. A Contabilidade classi�ca cada tran-

sac�c~ao como pertencendo a um dado tipo. O objectivo �e tornar poss��vel, ao

chegar a altura pr�opria, a inventaria�c~ao de cada tipo de transac�c~ao sepa-

radamente.

Para o contabilista, inventariar consiste portanto nas seguintes tarefas:
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1. Reconhecer cada transac�c~ao como pertencendo a um dado tipo. A

compra, por exemplo, �e diferente do respectivo pagamento; por sua

vez, comprar mercadorias para vender �e diferente de comprar a es-

tante onde �car~ao expostas essas mercadorias. Veremos que, embora

na maioria dos casos o reconhecimento das transac�c~oes n~ao seja uma

actividade dif��cil, existem situa�c~oes importantes onde esta actividade

exige do contabilista uma boa dose de experiência e rectid~ao.

2. Medir e depois somar separadamente todas as transac�c~oes de cada

tipo, durante o per��odo em causa. A medi�c~ao em termos econ�omicos

(valor) ter�a que ser expressa sempre nas mesmas unidades, com o �m

de permitir a compara�c~ao entre os totais por tipos, do mesmo tipo

em per��odos diferentes ou mesmo entre neg�ocios diferentes. Da�� a

necessidade de usar unidades monet�arias (dinheiro) para proceder a

esta medi�c~ao. Como se ver�a, h�a tamb�em casos em que �e complicado

ou dif��cil medir.

No �m do processo de inventaria�c~ao, o contabilista �ca a saber quanto foi

vendido nesse ano, quanto dinheiro custaram essas vendas, quanto dinheiro

foi j�a recebido e quanto falta ainda receber das vendas, qual o valor das

mercadorias e materiais em armazem, qual o valor dos bens im�oveis da

empresa (terrenos, pr�edios, viaturas, maquinaria) e muitos outros dados

importantes.

De posse destes dados, torna-se depois poss��vel estimar de forma aprox-

imada quanto a empresa possue e quanto ganhou ou perdeu no per��odo

em causa. Aquilo que leva as empresas a inventariarem as transac�c~oes que

ocorrem ao longo do ano �e obviamente a necessidade de conhecerem qual o

resultado a que a actividade desse per��odo levou e qual situa�c~ao econ�omica

em que se encontra o neg�ocio no �m do per��odo.

Mas a Contabilidade n~ao �e s�o inventaria�c~ao:

�

E certo que o signi�-

cado da palavra `contabilidade' refere-se apenas a duas das tarefas do con-

tabilista, a de reconhecer e medir, sempre em termos econ�omicos (valor, n~ao

quantidade) os bens e as obriga�c~oes de uma empresa ou neg�ocio, os seus

proveitos e custos num dado per��odo. Por�em, para al�em destas duas tarefas,

o contabilista leva a cabo outras actividades relevantes. Assim, compete ao

contabilista preparar, obedecendo a princ��pios e regras aceites por todas as

partes envolvidas, relat�orios onde se evidenciam os resultados obtidos pelo

neg�ocio durante esse ano, a situa�c~ao do neg�ocio no �m do ano e outros dados

importantes.
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A palavra `contabilidade' �e uma descri�c~ao redutora pois aplica-se apenas

a algumas das tarefas do contabilista.

�

E como descrever `cirurgia' apenas

como a destreza de cortador.

1

Com efeito, a Contabilidade n~ao tem por objectivo apenas fornecer in-

forma�c~ao mediante a contagem e inventaria�c~ao de bens e obriga�c~oes, dos

proveitos e custos num dado per��odo.

�

E certo que a Contabilidade faz uma

contagem para fornecer informa�c~ao. Mas isso �e apenas parte da hist�oria.

Para al�em da contagem fazem-se muitas outras coisas e os destinat�arios da

informa�c~ao obtida com essa contagem s~ao entidades externas ao neg�ocio

com direito a receber, n~ao toda a informa�c~ao (como acontece com os gestores

desse neg�ocio)

2

mas apenas um conjunto claramente circunscrito de dados

(o relat�orio).

Os n��veis de entendimento da Contabilidade: Por que ser�a que �e

t~ao dif��cil explicar em poucas pal�avras o que �e a Contabilidade? Por que

raz~ao os autores que apresentam uma de�ni�c~ao de Contabilidade raramente

concordam uns com os outros?

3

. A raz~ao destas diferen�cas n~ao tem a ver

com alguma estranha ambiguidade porventura inerente a esta ciência. As

diferen�cas de opini~ao �acerca da Contabilidade vêm do facto da Contabilidade

ter hoje uma importância e uma abrangência que n~ao tinha h�a poucos anos

atr�as, estando portanto ainda pouco assente como ciência e mesmo como

destreza; e vêm tamb�em, embora cada vez menos, do facto da Contabilidade,

como ali�as acontece com muitas outras destrezas e aplica�c~oes da ciência

econ�omica, poder ser entendida a diferentes n��veis de profundidade.

Um logista que atende os clientes ao balc~ao pode ser visto a um n��vel

super�cial, apenas como o funcion�ario encarregado de aviar encomendas

(uma esp�ecie de �el de armazem) mas pode tamb�em ser visto como um

especialista em customer relationship management ou t�ecnico de vendas one

to one; pode ainda ser visto como o gestor e dono do seu neg�ocio ou como

um empreendedor, um agente do crescimento econ�omico. Embora todas

estas de�ni�c~oes sejam verdadeiras, as �ultimas s~ao mais abrangentes do que

as primeiras pois n~ao se limitam a ver meios. Concentram-se nos �ns.

�

E das

1

Certas destrezas (como a F��sica e a Engenharia) tem o nome certo. Outras, como a

Pol��tica, tiveram a sorte de possuirem um nome ideal, um nome que signi�ca, n~ao tanto

o que o pol��tico faz mas o que devia fazer.

2

A arte de recolher, processar e comunicar informa�c~ao �util aos gestores{e apenas a

estes{chama-se Contabilidade de Gest~ao. O tipo de problemas que a Contabilidade de

Gest~ao �e chamada a resolver, as suas limita�c~oes e o ambiente onde se desenvolvem as suas

mais t��picas actividades, s~ao totalmente diferentes daqueles da Contabilidade.

3

`There is no generally accepted de�nition of Accounting', Garbutt, D. (1980), Ac-

counting Foundations (Pitman, London).



1.1. UMA PRIMEIRA APROXIMAC�

~

AO 7

diferentes perspectivas criadas por uma vis~ao mais ou menos profunda que

surgem as diferen�cas de opini~ao sobre o que seja a Contabilidade.

Este texto procurar�a explicar a Contabilidade partindo do ponto de vista

mais profundo.

4

Com esta metodologia, partir dos �ns para para chegar aos meios e n~ao

o contr�ario, pretende-se facilitar a aprendizagem �aqueles que precisam de

saber o que �e a Contabilidade mas n~ao est~ao dispostos a passar pelo treino

necess�ario a escritur�arios e guarda-livros. Esta metodologia �e tamb�em �util

a pro�ssionais de Contabilidade pois, como a seu tempo se ver�a, os n��veis

mais super�ciais a que a Contabilidade �e apresentada conduzem a distor�c~oes

no modo de praticar a pr�opria Contabilidade.

A Contabilidade �e um instrumento, n~ao um �m.

�

E fundamental, por

exemplo, que um gestor saiba Contabilidade a ponto de ser capaz de com-

preender o signi�cado da informa�c~ao contida nas demonstra�c~oes �nanceiras

da sua empresa ou nas de outras; mas seria discut��vel pretender formar

gestores capazes de competir com o guarda-livros ou o t�ecnico de contas da

empresa em prontid~ao e e�ciência no desempenho de tarefas de escritura�c~ao.

A perspectiva deste texto �e pois a da compreens~ao, n~ao tanto pelo treino

contabil��stico mas pelo racioc��nio econ�omico.

Duas de�ni�c~oes de Contabilidade: Os autores que se atrevem a de�nir

Contabilidade n~ao v~ao al�em de uma enumera�c~ao de tarefas e objectivos

t��picos. Como referido, essas listas nem sempre deixam perceber qual a

�nalidade ou objectivo profundo que se procura atingir. Bull,

5

explica que

Accounting is concerned with the quanti�cation of economic

events in money terms in order to collect, record, evaluate and

communicate the results of past events and to aid in decision

making.

Ficamos a saber que a Contabilidade recolhe, toma nota, avalia e comu-

nica resultados econ�omicos referentes a acontecimentos passados. Ficamos

tamb�em a saber que os referidos resultados econ�omicos s~ao sempre expressos

em unidades monetarias, em dinheiro. E h�a ainda uma enumera�c~ao do �m

em vista, embora demasiado geral e abrangente: ajudar a tomar decis~oes.

Outra poss��vel de�ni�c~ao, mais cl�assica, onde tambem se descrevem as

tarefas necess�arias �a transforma�c~ao de simples transac�c~oes em informa�c~ao

�util, seria esta:

4

Nisso, �e diferente da maioria dos outros textos dispon��veis em Português, que referem

primeiro as tarefas comuns do contabilista e muitas vezes �cam por a��.

5

Bull, R. (1984), Accounting in Business, (Butterworth, London).
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A Contabilidade reconhece e mede o efeito econ�omico das tran-

sac�c~oes, com o �m de apurar e comunicar, de forma ver��dica e

imparcial, o resultado e a situa�c~ao l��quida de um neg�ocio, �aquelas

entidades que têm o direito de deles serem informados.

Comparando as duas de�ni�c~oes, vemos como a primeira �e mais geral e ajusta-

se melhor a todas as poss��veis �nalidades que a Contabilidade possa ter,

mesmo �as menos habituais. A segunda de�ni�c~ao, pelo contr�ario, oferece

uma vis~ao mais focada e circunscrita da Contabilidade. Explica melhor o

que �e, em geral, a Contabilidade, especi�cando, por exemplo, que a infor-

ma�c~ao a obter �e o resultado e a situa�c~ao l��quida, mas deixa de fora algumas

das suas �nalidades e instrumentos mais ex�oticos.

�

E evidente, por exemplo,

que aquilo que se pretende comunicar n~ao �e apenas o resultado e a situa�c~ao

l��quida e as respectivas demonstra�c~oes.

�

E tamb�em evidente que as contas

de muitas empresas s~ao preparadas a pensar, n~ao apenas naqueles que têm

direito a serem deles informados, mas em muitas outras entidades. Note-se

por �m como a segunda de�ni�c~ao refere uma tarefa, o reconhecimento de

cada transac�c~ao, que a primeira de�ni�c~ao ignora.

As diferen�cas apontadas s~ao algumas das mais comuns. Este texto ir�a

partir da segunda de�ni�c~ao pois ela ilustra o que h�a de mais t��pico e habitual

na Contabilidade. A seu tempo abrir-se-~ao excep�c~oes e extens~oes a esta

de�ni�c~ao.

1.2 Fins e Destinat�arios da Contabilidade

Depois de notar a diferen�ca entre uma inventaria�c~ao levada a cabo para satis-

fazer �ns internos de um neg�ocio e o tipo de exigências que a Contabilidade

�e chamada a satisfazer, estamos em condi�c~oes de estudar quem s~ao essas

entidades externas ao neg�ocio a quem �e devido o relat�orio contabil��stico.

A Contabilidade tem por �nalidade prestar contas: A Contabili-

dade foi apresentada como sendo um processo que, a partir de todo o tipo

de transac�c~oes, consegue extrair informa�c~ao �util. Aquilo que �e surpreen-

dente �e o facto dos destinat�arios dessa informa�c~ao, as entidades a quem ela

�e util, n~ao serem os gestores do neg�ocio mas mais as entidades exteriores

como donos, credores, clientes, fornecedores ou o �sco.

Segundo a di�ni�c~ao proposta, contabilizar n~ao signi�ca inventariar de

modo a obter informa�c~ao �util em geral. Trata-se de contar, sim, mas com

um �m mais espec���co, mais circunscrito do que a simples obten�c~ao de infor-

ma�c~ao �util. O contabilista n~ao conta apenas: ele presta contas. Um gestor,



1.2. FINS E DESTINAT

�

ARIOS DA CONTABILIDADE 9

ao apresentar as contas de um dado ano, presta contas perante os donos de

um neg�ocio pela forma como este foi gerido durante esse ano, nomeadamente

pelo resultado obtido e pela situa�c~ao l��quida em que deixou a empresa. Este

signi�cado, prestar contas, �e mais patente em Inglês (to account for, to

demand accountability) mas vale a pena notar que est�a tamb�em presente no

signi�cado Português da palavra `contabilidade'.

�

E importante percebermos por que raz~ao os destinat�arios da informa�c~ao

contabil��stica têm direito a receberem essa informa�c~ao.

A quem se destina a informa�c~ao contabil��stica: Os destinat�arios da

informa�c~ao contabil��stica s~ao, em primeiro lugar, os donos do neg�ocio, os

que detêm a sua posse. A Contabilidade surgiu em larga medida como

consequência de uma separa�c~ao de tarefas: para um lado os donos (chama-

dos `principais') e para o outro os gestores (ou `agentes') de um neg�ocio.

Tal separa�c~ao �e inevit�avel em economias de tipo liberal devido ao facto da

liberaliza�c~ao das actividades lucrativas e a consequente concorrência, favore-

cerem a especializa�c~ao, a divis~ao do trabalho, como forma de aumentar a

produtividade.

Numa economia liberal existem detentores do capital que actuam apenas

como tais e se especializam em maximizar a rendibilidade desse capital; e

existem gestores pro�ssionais, cada um com as suas destrezas. Uns e outros

procuram maximizar a riqueza pr�opria. A divis~ao do trabalho pode, numa

primeira aproxima�c~ao, ser vista como interessante para uns e outros.

6

Os dados contabil��sticos ser~ao a informa�c~ao a que os donos têm direito.

Aquilo que os donos esperam conhecer atrav�es da informa�c~ao contabil��stica

�e a estimativa dos dois valores seguintes:

6

A divis~ao do trabalho, assim como todas as outras caracter��sticas de uma economia li-

beral (igualdade de oportunidades, livre concorrência, estabelecimento dos pre�cos por meio

de mecanismos de mercado), quando abandonados a si pr�oprios conduzem rapidamente �a

preponderância dos detentores do capital. Chama-se capitalismo a uma economia ori-

entada para a satisfa�c~ao dos interesses dos detentores do capital e chama-se plutocracia

ao capitalismo que conseguiu dominar o pr�oprio estado a tal ponto que se tornou uma

ditadura de um grupo de potentados. Numa economia capitalista, a livre concorrência

desaparece, os pre�cos s~ao �xados por acordo entre oligopolistas (o chamado conluio) e a

especializa�c~ao transforma-se numa ratoeira que leva os detetores do trabalho �a situa�c~ao

de escravos. De facto, a economia liberal n~ao se perpetua sozinha. Para evitar que ela

degenere em capitalismo e em plutocracia, o Estado deve exercer uma constante e activa

vigilância de modo a fazer cumprir um conjunto de normas reguladoras. A interven�c~ao

reguladora do Estado destina-se, por exemplo, a evitar a forma�c~ao de empresas dominantes

(leis anti trust), punir severamente os acordos para �xa�c~ao de pre�cos, punir a compra e

venda que tire partido da posse de informa�c~ao interna ou outras formas de prepotência

por parte dos detentores do capital.
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� o resultado, isto �e, quanto �e que o neg�ocio conseguiu acrescentar ou

ganhar durante esse ano

� a situa�c~ao l��quida em que este se encontra no �m do ano.

Adiante ver-se-�a em pormenor o que �e que cada um destes valores signi�ca.

Outros destinat�arios da informa�c~ao contabil��stica ser~ao, logo em segundo

lugar, os credores do neg�ocio, especialmente aqueles que cederam capital

para acrescentar os recursos permanentes desse neg�ocio. O que interessa aos

credores n~ao ser�a tanto o resultado em si, do qual n~ao têm parte, mas mais

a situa�c~ao em que est�a a empresa pois este dado possibilita-lhes o fazerem

uma estimativa do risco de n~ao virem a ser reembolsados pelo capital cedido.

Claro que o resultado tamb�em lhes interessar�a na medida em que, quando

este �e fraco, eles correm o risco de n~ao virem a receber na data combinada

o juro devido nesse ano.

Para al�em destes destinat�arios principais, existem outras entidades que

interactuam com o neg�ocio e que, na medida em que este pode afectar as

suas fortunas, ter~ao tamb�em direito a serem informados sobre o resultado

e a situa�c~ao l��quida. S~ao eles, por exemplo, os fornecedores, clientes, em-

pregados e o �sco. Quando, por exemplo, a situa�c~ao l��quida da empresa

se deteriora, os fornecedores podem vir a n~ao ser pagos pelos materiais ou

mercadorias que adiantaram; os empregados podem ser despedidos e podem

mesmo perder direitos importantes como as suas pens~oes de reforma e se-

guros de vida; os clientes podem perder garantias e a assistência devida aos

produtos que compraram, o que leva �a inutiliza�c~ao desses produtos.

Finalmente, tamb�em o �sco tem direito a ser informado, nomeadamente

sobre o resultado, com o �m de apurar o imposto porventura devido sobre o

rendimento desse ano. Outros tipos de imposto determinar~ao a necessidade

de apresentar ao �sco outro tipo de informa�c~ao �nanceira.

Unicidade da informa�c~ao Contabil��stica: Da descri�c~ao acima pode-

ria deduzir-se que a informa�c~ao contabil��stica se apresenta de forma diversa

consoante a entidade a que se destina. Na pr�atica raramente tem sido assim.

A informa�c~ao preparada pelas empresas �e s�o uma e �e divulgada da mesma

forma. Essa divulga�c~ao costuma ser feita em intervalos regulares, por exem-

plo, uma vez por ano ou, mais raramente, de dois em dois anos, e diz respeito

a per��odos tamb�em regulares. Mais ainda, os m�etodos e princ��pios utiliza-

dos no apuramento do resultado e da situa�c~ao l��quida s~ao, em princ��pio,
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invariaveis.

7

O processamento da informa�c~ao contabil��stica �e tradicionalmente feito a

pensar, tanto na continuidade e comparabilidade com anos anteriores,

como na equidade face aos interesses, frequentemente divergentes, dos des-

tinatarios. Ver-se-�a que este segundo aspecto vem do facto do relat�orio

contabil��stico ser o resultado de um equil��brio de interesses.

A exigência, que se introduzir�a mais adiante, de que a informa�c~ao con-

tabil��stica seja imparcial (do termo inglês fair que signi�ca equânime, equi-

librado, justo, igualmente adequado a todos os intervenientes) reecte, en-

tre outras preocupa�c~oes, a di�culdade criada pelo facto da informa�c~ao con-

tabil��stica ser uma s�o enquanto que os destinat�arios s~ao diversos e têm in-

teresses tamb�em diversos.

1.3 O Relat�orio Contabil��stico

Qual a informa�c~ao que a Contabilidade fornece: O que �e que têm

direito a saber as entidades que inter-actuam com uma empresa?

�

E impor-

tante entendermos desde j�a que a informa�c~ao contabil��stica �e o resultado

vis��vel de um acordo entre parceiros com interesses largamente opostos. S�o

percebe o que �e a Contabilidade e como funciona quem tem presente que

a informa�c~ao disponibilizada pelos gestores �e, em boa medida, o equil��brio

pos��vel entre interesses antag�onicos. E, como foi dito, o primeiro e mais

importante desses equil��brios de interesses �e o que ser�a preciso negociar a

partir do momento em que os donos e os gestores s~ao entidades distintas.

Situemo-nos na �epoca em que muitas das caracter��sticas da Contabili-

dade moderna tomaram forma, in��cios do s�eculo XVII, e imaginemos um

grupo de comerciantes abastados que se juntam para �nanciarem uma ex-

pedi�c~ao �as Indias Orientais com o �m de trazerem especiarias. Para isso,

eles juntam primeiro o seu dinheiro num saco comum, obtendo assim capi-

tal su�ciente. Depois, contratam um capit~ao experiente (o agente) o qual,

por sua vez, ir�a arrendar e armar um navio, dota-lo com equipamento e

marinhagem e assumir�a depois o comando da expedi�c~ao. Quando a carga

�e trazida a bom porto o capit~ao vende-a, paga os encargos e d��vidas que

tiver assumido, despede os marinheiros e desarma o navio. Por �m, faz con-

tas com os detentores do capital (os principais): reserva para si a quantia

estipulada (pode ser um montante �xo ou pode incluir uma percentagem

do resultado) e entrega a esses principais o que sobra. Estes, por sua vez,

7

Uma mudan�ca em tais m�etodos e princ��pios deve ser claramente explicada no relat�orio

do ano em que come�ca a ter efeito.
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distribuem o resultado entre si de acordo com a parcela de capital com que

cada um entrou.

Este exemplo ilustra de forma esquem�atica a rela�c~ao entre donos e ges-

tores e os interesses antag�onicos que podem dar-se entre eles. Os donos

desejam, nomeadamente, conhecer o mais poss��vel sobre o neg�ocio pois n~ao

lhes agrada a ideia de �carem dependentes do gestor. Mas o gestor n~ao quer

divulgar sen~ao um m��nimo pois n~ao est�a disposto a tolerar intromiss~oes no

seu modo de trabalhar, ou n~ao quer correr o risco de ver os seus segredos

pro�ssionais banalizados, ou simplesmente n~ao quer perder tempo a recolher

e tratar informa�c~ao. Isto acontece, note-se, mesmo quando um dos donos �e

tamb�em gestor: nesse caso a oposi�c~ao ser�a entre donos-gestores e donos que

n~ao s~ao gestores.

N~ao h�a d�uvida de que uma divulga�c~ao demasiado detalhada de dados

referentes �as opera�c~oes de uma empresa limita a actividade do agente, per-

mitindo que os donos se intrometam no dia-a-dia da gest~ao e facilitando

informa�c~ao �a concorrência; uma divulga�c~ao insu�ciente, pelo contr�ario, per-

mite ao agente fazer tudo o que quizer, mesmo contra os interesses dos donos.

Nomeadamente, como o capital em risco n~ao �e o dele, pode o agente aceitar

correr riscos lesivos dos interesses dos principais e credores, ocultar maus

resultados ou situa�c~oes de excessivo endividamento, baixa rendibilidade ou

mesmo de fraude.

O rresultado: O dado mais procurado pelos donos (actuais e potenciais)

�e o resultado, isto �e, a diferen�ca entre os proveitos obtidos num neg�ocio e

os custos em que foi necess�ario incorrer para obter esses proveitos. Assim,

por exemplo, um resultado de 500 unidades monet�arias �e obtido quando

um neg�ocio, ao longo desse ano, incorreu em custos de 3.500 unidades para

conseguir obter proveitos de 4.000 unidades:

Proveitos 4.000

Custos 3.500

Resultado 500

No exemplo que foi usado acima, o de uma expedi�c~ao �as Indias Ori-

entais, os proveitos seriam o produto da venda das especiarias. Os custos

seriam aquilo que custou armar e equipar o navio, pagar �a tripula�c~ao e ao

capit~ao, comprar a mercadoria aos produtores, liquidar comiss~oes, taxas al-

fandeg�arias e subornos, pagar juros devidos a credores, pagar a renda pelo

uso do navio e repara-lo antes de o devolver aos seus donos.

O resultado, por si s�o, n~ao �e informa�c~ao su�ciente para os donos. Mesmo

em casos simples como o exemplo acima, os donos de um neg�ocio estariam
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interessados em conhecer, n~ao apenas quanto tinham gnho, mas tamb�em

quais os proveitos e quais os principais custos. Este desejo de informa�c~ao

mais detalhada �e natural. No �m de contas, um neg�ocio como este,

Proveitos 4.000

Custos 3.500

Resultado 500

�e muito diferente de outro assim:

Proveitos 100.000

Custos 99.500

Resultado 500

Apesar de ambos terem obtido o mesmo resultado, o primeiro apresenta uma

margem de lucro muito mais elevada e o conhecimento desse facto �e, junto

com outros, crucial para quem entra com o capital. A primeira exigência dos

donos �e pois o de serem informados, n~ao apenas do resultado, mas tambem

de quais os custos e quais os proveitos que lhe deram or��gem.

A demonstra�c~ao dos resultados: Uma segunda exigência dos donos

ser�a conhecerem detalhes desses custos e proveitos, n~ao apenas a sua total-

idade. Nomeadamente, os donos ter~ao todo o interesse em que a demon-

stra�c~ao de resultados evidencie qual a parcela dos custos e proveitos que

resultam de factos extraordin�arios ou raros. Esta exigência �e facilmente

compreens��vel. Pode acontecer que os proveitos tenham sido na realidade

escassos mas que factos furtuitos, que pouco tiveram a ver com o neg�ocio,

os tenham empolado. Se, por exemplo, dos proveitos de 4.000, apenas 1.000

vieram da vendas de especiarias enquanto que os restantes 3.000 foram obti-

dos por pilhagem de um gale~ao espanhol, ent~ao os detentores do capital têm

todo o interesse em conhecer esse facto. Caso a or��gem dos seus provei-

tos lhes seja ocultada, julgar~ao que as especiarias rendem mais do que na

realidade e podiam at�e ser tentados a planearem futuras viagens �as Indias

Orientais baseados num pressuposto falso.

De tudo isto falar-se-�a mais tarde em detalhe. Para j�a interessa com-

preender que o resultado e a sua demonstra�c~ao (decomposi�c~ao em parcelas

mais ou menos detalhadas), ainda n~ao constitui, para o dono, informa�c~ao

completa pois deixa de fora um dado muito sens��vel para quem investe o seu

dinheiro num neg�ocio, o de saber qual o capital em risco.

A situa�c~ao l��quida: Continuando com o exemplo acima, imaginemos que

o navio usado na expedi�c~ao, o seu armamento pesado, instala�c~oes de apoio
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em terra como armaz�ens e escrit�orios de venda, em vez de terem sido ar-

rendados, eram j�a perten�ca do mesmo grupo de investidores. Nesse caso,

dever-se-ia considerar a situa�c~ao do capital desta companhia, tanto no in��cio,

isto �e, antes do neg�ocio se ter efectuado, como no �m, incluindo j�a o resul-

tado positivo mas contabilizando tamb�em o desgaste sofrido pelo navio tendo

presente o seu tempo de vida �util.

A situa�c~ao l��quida ou patrimonial de um neg�ocio, seja ela inicial ou

�nal, n~ao �e mais do que a diferen�ca entre os haveres e direitos dos donos

ou da companhia

8

e os seus deveres e obriga�c~oes, ambos numa dada data.

Os haveres e direitos chamam-se Activos (Assets ou bens em Inglês) e os

deveres e obriga�c~oes chamam-se Passivos (Liabilities, responsabilidades ou

o que �e devido a outrem). No exemplo acima, o valor do navio, arma-

mento e instala�c~oes tinham, antes da expedi�c~ao partir, um valor total de

1.000 unidades monet�arias; e os empr�estimos previamente contraidos por

esta companhia junto de casas bancarias ascendiam a 800 unidades. A

situa�c~ao l��quida inicial seria pois de 200 unidades:

Activo 1.000

Passivo 800

Situa�c~ao L��quida 200

Depois da expedi�c~ao ter tido sucesso e uma vez pagas todas as obriga�c~oes

criadas por essa expedi�c~ao, a companhia passou a ter a seguinte situa�c~ao

l��quida:

Activo 1.400

Passivo 800

Situa�c~ao L��quida 600

pois, por um lado, o resultado (um saco com moedas de ouro no valor de

500) foi engrossar os activos ou perten�cas da companhia (as quais, antes

da expedi�c~ao se iniciar valiam 1.000 unidades); por outro lado, deu-se uma

desvaloriza�c~ao do valor do navio e do equipamento no valor de 100 unidades.

Assim, os activos s�o aumentaram 400.

�

E obriga�c~ao do agente, o capit~ao, entregar aos detentores do capital um

relat�orio com a demonstra�c~ao, mais ou menos detalhada, do resultado obtido

8

A Companhia �e uma forma jur��dica entre as v�arias que um neg�ocio pode assumir.

A forma jur��dica tem por �m especi�car os direitos e deveres dos donos entre si, entre

os donos e credores e entre outras partes envolvidas. A Companhia �e a forma jur��dica

mais antiga, n~ao contemplando a responsabilidade limitada dos donos. Entre os s�eculos

XVII e XIX surgiram na Holanda e na Inglaterra importantes companhias comerciais que

gozavam de v�arios previl�egios e protec�c~ao estatal.
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e da situa�c~ao l��quida no �m da expedi�c~ao. Tal relat�orio, nomeadamente o

que nele dever�a ou n~ao constar, ser�a objecto de negocia�c~ao e acordo, antes

do agente receber o seu encargo. A obriga�c~ao de informar que o relat�orio

pretende satisfazer �e vista pelas partes como um dever, o de prestar contas.

De posse da demonstra�c~ao de resultados e da demonstra�c~ao da situa�c~ao

l��quida, �e de crer que os detentores do capital vejam as suas necessidades de

informa�c~ao satisfeitas. Mas ser�a assim?

Claramente, os donos s�o �cariam plenamente satisfeitos se pudessem

ter acesso a toda a informa�c~ao dispon��vel, isto �e, a todas as transac�c~oes

detalhadamente. A isso op~oem-se os interesses do agente, para quem tal

divulga�c~ao seria potencialmente lesiva como vimos.

1.4 A Informa�c~ao Contabilistica

Ficamos j�a com uma ideia aproximada do que �e a Contabilidade, especial-

mente daquilo que pretende obter. Mas para completar este quadro ainda

falta estudar com maior detalhe a informa�c~ao em causa.

�

E esse o objectivo

desta sec�c~ao.

A informa�c~ao contabil��stica �e um compromisso: Como foi j�a referido,

a informa�c~ao que deve ser disponibilizada pelo agente �e o resultado de um

acordo. Existe uma clara oposi�c~ao, n~ao apenas entre os interesses dos donos

e dos gestores mas tamb�em entre os interesses de donos maiorit�arios e minori-

t�arios, entre donos e credores (cada um ter�a interesses distintos em rela�c~ao ao

risco a suportar), entre gestores e credores, credores principais e secund�arios

(os credores secund�arios s~ao os que, em caso de falência, s�o recebem depois

dos principais terem recebido tudo a que têm direito), entre gestores e em-

pregados e, em geral, entre cada uma das partes envolvidas num neg�ocio

sem excluir o �sco.

A Contabilidade e o seu output, o conjunto de relat�orios sumariamente

descritos acima e outros, �e pois uma parte do contrato a que se obrigam as

partes com interesses num neg�ocio. A Contabilidade regula especi�camente

o dever de informar e o correspondente direito a ser informado. As regras que

determinam o que deve ser demonstrado ou n~ao, reectem os compromissos

a que foi poss��vel chegar no sentido de dar satisfa�c~ao a todas estas partes.

�

E por isso que a Contabilidade se apresenta com uma forte faceta legalista.

Os factos que mais contribuiram para agudizar o antagonismo entre as

partes com interesses num neg�ocio foram a populariza�c~ao, no in��cio do s�eculo

XIX, da `responsabilidade limitada' e o crescimento em importância dos
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mercados de capitais (s�eculo XVII) e do investidor an�onimo a eles associado.

Disto falar-se-�a na sec�c~ao seguinte.

Os princ��pios e regras contabil��sticas: Se a contabilidade �e um com-

promisso, baseia-se necessariamente na con�an�ca entre as partes. O re-

lat�orio contabil��stico �e a informa�c~ao que os gestores se comprometem a

fornecer com veracidade e imparcialidade tanto nos bons como nos maus

momentos.

Esse pressuposto de con�an�ca (a boa f�e �e parte do compromisso �duci�ario

9

)

�e imposs��vel de substituir por estruturas burocr�aticas de controlo. Em

�ultima an�alise, e por mais so�sticado que seja o contrato contabil��stico entre

o gestor e os donos, credores, o �sco, por mais apertado que seja o controlo

sobre os gestores, n~ao h�a nada que possa substituir a con�an�ca em que estes

ir~ao preparar as suas contas com a inten�c~ao de que elas reictam, verdadeira

e imparcialmente, o resultado e a situa�c~ao do neg�ocio. Nos neg�ocios, n~ao h�a

substituto para a con�an�ca.

A existência de interesses opostos n~ao deveria ser usada como um pre-

texto para transformar a Contabilidade num instrumento de controlo des-

tinado a frustrar ou tornar dif��ceis tentativas de mentir ou enganar.

�

E

essencial que se entenda que a existência de interesses antag�onicos naqueles

que querem trabalhar juntos n~ao implica necessariamente que os detentores

desses interesses se tenham que andar a enganar uns aos outros.

Aquilo que os antagonistas requerem para poderem conviver e trabalhar

juntos em paz �e a existência de um conjunto de princ��pios e regras capazes

de serem aceites em boa f�e por todos. Esses princ��pios e regras, portanto,

dever~ao substanciar o m�aximo entendimento poss��vel. Como no exerc��cio de

desportos como o Rugby ou o Futebol, as regras s~ao aquilo que os jogadores

se comprometem de boa f�e a cumprir, e n~ao aquilo que obriga os jogadores

a comportarem-se.

Por que raz~ao �e que se fala de princ��pios, n~ao apenas de regras con-

tabil��sticas? Na verdade, o que existem s~ao os princ��pios. As regras baseiam-

se, todas elas, num conjunto pequeno de princ��pios. Assim, quando acon-

tecer que essas regras n~ao contemplam uma situa�c~ao nova, basta recorrer

aos princ��pios de onde dimanam. Voltando ao exemplo do futebol, quando

um jogador est�a decidido a passar por cima do princ��pio da competi�c~ao (es-

for�car-se sempre por vencer) ou o do fair play, ele h�a-de encontrar forma de

9

O compromisso �duci�ario �e o que assume, expl��cita ou implicitamente, qualquer enti-

dade a quem s~ao con�ados bens alheios. Esse compromiso �e obviamente o de zelar, acima

de tudo, pelos interesses dos donos desses bens, nunca colocando, em caso de conito de

interesses, os interesses pr�oprios �a frente destes.
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o fazer, com ou sem regras.

A falta de sensibilidade para o car�acter imsubstituivel da con�an�ca e

a consequente confus~ao entre presta�c~ao de contas e controlo coercivo, tem

roubado grande parte da utilidade �a Contabilidade em paises como Portugal,

onde esta continua a ser vista como um instrumento de controlo e portanto

como algo que �e imposto por uma das partes (o �sco) �as restantes. Natu-

ralmente, as partes a quem a Contabilidade �e imposta n~ao ter~ao incentivos

para cumprir com as suas regras e muito menos com os seus princ��pios. Mais

ainda, o jogo para essas partes passou a ser o de conseguirem a todo o custo

defender os seus interesses sem sair da legalidade ou mesmo saindo, desde

que n~ao existam hip�oteses de se serem apanhados.

A informa�c~ao contabil��stica tem por �m mostrar riscos: Por que

raz~ao �e que a Contabilidade tem progredido tanto? Sabendo como �e dif��cil

pôr de acordo interesses opostos, como �e poss��vel o ter-se chegado a um

consenso t~ao so�sticado em t~ao poucos s�eculos? Pode a�rmar-se sem exagero

que a Contabilidade, tal como a conhecemos hoje, resultou do esfor�co para

evitar �as partes com interesses num neg�ocio o serem surpreendidas pela

sua falência inesperada. Aquilo que impulsionou a Contabilidade e obrigou

essas partes a porem-se de acordo foram grandes falências que ocorreram de

surpresa. Ainda hoje �e assim.

A informa�c~ao contabil��stica tem-se aperfei�coado com o correr dos s�eculos

e com o acumular de experiência. Mas tal progresso n~ao foi linear nem

resultou de um esfor�co sistem�atico. Se deveras pretendemos compreender

o que �e a Contabilidade, nunca podemos perder de vista a verdade nua e

crua de que, em tempo de vacas gordas, a Contabilidade �e (e sempre foi)

vista como um estorvo, uma perda de tempo. A Contabilidade s�o progrediu

e s�o continua a progredir em alturas de crise, perante falências que, por

terem sido inesperadas, afectaram seriamente as fortunas de donos, credores,

fornecedores, empregados, ou perante a descoberta de abusos por parte de

gestores (abusos esses que seriam imposs��veis se tivesse existido, junto das

partes envolvidas, uma atempada difus~ao da informa�c~ao devida), ou para

fazer face �a prepotência de donos maiorit�arios sobre os outros.

S�o entende o sentido da informa�c~ao contabil��stica quem percebeu que

esta resultou da acumula�c~ao, ao longo dos �ultimos s�eculos, de experiência

reactiva sobre o que os agentes devem divulgar de modo a que os interesses

de donos, credores e outras partes envolvidas, sejam acautelados.

Ali�as, quando um resultado ou a situa�c~ao da empresa s~ao bons, �e facil pôr

de acordo as partes sobre o que estas têm direito a saber. Quando a situa�c~ao
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piora �e a�� que se torna dif��cil chegar ao consenso pois �e ent~ao que interesses

antag�onicos �cam a descoberto. Quando se pressente que o neg�ocio corre o

risco de vir a n~ao obter o resultado esperado, as partes desejam que a in-

forma�c~ao contabil��stica dissipe ou con�rme os seus receios, permitindo-lhes

tomar decis~oes atempadas, e que venha a servir de pauta em caso de lit��gio

ou liquida�c~ao do neg��cio.

Um equ��voco muito espalhado �e supôr-se que a Contabilidade foi pensada

especi�camente para facilitar a gest~ao de carteiras de activos e portanto

a informa�c~ao contabil��stica tentaria reectir, o mais �elmente poss��vel, a

situa�c~ao econ�omica da empresa. Mas n~ao �e bem assim. O contabilista

procura que a informa�c~ao contabil��stica reicta a situa�c~ao da empresa mas

tamb�em procura, com maior cuidado, que os resultados sejam estimados

segundo uma perspectiva conservadora, isto �e, por baixo.

Na d�uvida, a alternativa que o contabilista escolhe �e sempre a mais

pessimista de entre as alternativas verosimeis. Basta que uma alternativa

desfavor�avel seja veros��mel para que o contabilista fa�ca provis~oes no sen-

tido de acautelar tal eventualidade. Uma empresa que pode ou n~ao vir a

perder uma soma avultada devido a um processo em tribunal, ver�a essa

quantia subtraida aos seus resultados muito antes da senten�ca. O desgaste

da maquinaria e instala�c~oes, as provis~oes para cobran�cas duvidosas ou para

furtos, tudo �e estimado por alto para que os resultados n~ao venham em-

polados. O contabilista conta, mas sempre a pressupôr o pior (dentro do

verusimel, �e claro).

Tudo isto s~ao tentativas para evitar surpresas tanto quanto poss��vel.

�

E

assim que a Contabilidade foi pensada. Portanto, nem o resultado nem a

situa�c~ao l��quida evidenciados nos relat�orios das empresas ser~ao os mais ade-

quados como indicadores pro-activos ou mesmo esperados. Ali�as, os sucessos

atribuidos �a informa�c~ao contabil��stica (isto �e, os casos onde esta se mostra

e�caz) est~ao relacionados com a previs~ao de falências ou de cr�edito mal

parado; enquanto que os fracassos se encontram no seu uso como instru-

mento de gest~ao de carteiras.

1.5 Os Motores da Contabilidade

J�a vimos que o principal motor da Contabilidade, aquilo que fez com que

ela evoluisse e amadurecesse, foi e �e o medo das falências inesperadas. Exis-

tiram por�em outros motores, alguns de grande importância e que interessa

conhecer.
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Contabilizar para satisfazer uma responsabilidade assumida: A

partir de in��cios do s�eculo XIX, a responsabilidade limitada tornou-se o

principal motor que impulsionou a Contabilidade para n��veis de so�stica�c~ao

e importância nunca vistos antes. Em que consiste esta moda?

Quando um neg�ocio corre mal, os detentores do capital têm que respon-

der com os seus bens pessoais pelas d��vidas que �caram por liquidar. Os

donos de certas companhias de seguros, por exemplo, podem ser chamados

a cobrir com os seus pr�oprios haveres (casa, mob��lia, ve��culos, terras, di-

nheiro) os danos causados por acidentes ou desastres naturais que tenham

ocorrido no outro extremo do globo. Isto acontece sempre que a situa�c~ao

l��quida dessa seguradora se torna negativa: os activos n~ao s~ao su�cientes

para cobrir os passivos ou obriga�c~oes contraidas e estas n~ao desaparecem

com o capital.

A responsabilidade limitada �e uma clausula de salvaguarda que um ne-

gociante ou grupo de negociantes tem direito a introduzir na altura em que

funda um neg�ocio e antes de assumir qualquer compromisso. Segundo esta

clausula, �ca desde logo entendido que bens pessoais n~ao podem ser penho-

rados para pagar d��vidas contraidas no âmbito desse neg�ocio nem para saldar

quaisqueres outros compromissos. A partir da�� quem quizer emprestar di-

nheiro a essa `sociedade' deve entender que corre um risco acrescido de vir

a perde-lo pois poder�a esperar uma atitude menos cautelosa por parte dos

donos.

A responsabilidade limitada contribuiu para tornar os empreendedores

mais afoitos, para expandir e globalizar os neg�ocios e, o que �e decisivo, baixou

o n��vel de riqueza pessoal a partir do qual as pessoas come�cam a sentir-se �a-

vontade para investir em empreendimentos de risco. Mas tamb�em agudizou

a necessidade, especialmente por parte de credores e outras entidades que

n~ao os donos, de serem informados a tempo sobre os riscos que estejam a

correr.

A tal ponto isto �e assim que as companhias (partnerships em Inglês) onde

n~ao �e feita a ressalva da responsabilidade limitada, encontram-se em muitos

paises isentas da obriga�c~ao de tornarem p�ublicas as suas contas. Entende-se

que o perigo de ruina pessoal �e su�ciente para instilar prudência nos donos

desses neg�ocios e que isso diminui grandemente o risco de cr�edito. Pelo

contr�ario, nos mesmos pa��ses onde as companhias podem manter secretos

os seus resultados, �e enorme a exigência em rela�c~ao ao detalhe e rigor na

divulga�c~ao p�ublica de informa�c~ao contabil��stica por parte de empresas com

responsabilidade limitada.

As companhias s~ao manifesta�c~oes da coopera�c~ao entre pessoas e �as pes-

soas sempre se pode pedir responsabilidades ou punir a desonestidade. Numa
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companhia existe portanto uma clara de�ni�c~ao das entidades envolvidas,

das pessoas que s~ao passivas de direitos e deveres. Pelo contr�ario, nas

sociedades a responsabilidade limitada leva a uma dissolu�c~ao da entidade

(n~ao existe nenhuma pessoa a quem reconhecer direitos, deveres e a corre-

spondente responsabilidade) sendo portanto preciso que exista um conjunto

apertado de salvaguardas de outro tipo. O que se faz na pr�atica �e criar uma

entidade virtual, a pr�opria empresa, �a qual se atribui a capacidade para de-

ter activos e se endividar. Mesmo assim, a responsabilidade n~ao �e completa

pois n~ao �e poss��vel, por exemplo, mandar estas entidades para a pris~ao, ao

contr�ario do que acontece no caso das companhias.

Viu-se at�e aqui como a Contabilidade foi o fruto de duas circunstâncias: a

separa�c~ao, dentro da empresa, entre donos (principais) e gestores (agentes),

bem como a possibilidade de atribuir a sociedades, n~ao apenas a indiv��duos,

o estatuto de entidade. Foram estas duas realidades que criaram a necessi-

dade de de�nir qual a informa�c~ao a que estas partes interessadas, exteriores

�a gest~ao da empresa, têm o direito de conhecer, de tal modo que exista um

equil��brio entre os diversos interesses em jogo:

One of the main functions of �nancial accounting is to amelio-

rate the fundamental information asymetry that exists between

those who have supplied the capital belonging to a limited liabil-

ity company and those who currently manage the capital. Com-

pany legislation, as supplemented by the requirements of stock

exchange and bodies of professional accountants, addresses the

problem of information asymetry by specifying the criteria that

should govern general aspects of disclosure and also by requiring

the speci�c disclosure of certain items.

10

A responsabilidade limitada e o estatuto de entidade numa empresa ilustram

pois a necessidade de se obter outro equil��brio de interesses quanto �a in-

forma�c~ao que essa empresa disponibiliza. Por um lado, aos detentores de

direitos sobre os activos da empresa �e devida informa�c~ao que lhes permita

ajuizar do risco de n~ao virem a ser reembolsados ou de n~ao virem a receber

a remunera�c~ao devida; os donos, por outro lado, querem que esta informa-

�c~ao seja bem circunscrita e sempre a mesma pois, desejando maximizar o

rendimento do capital investido, temem press~oes e interferências por parte

de quem s�o tem direito a esperar uma remunera�c~ao �xa, sendo portanto

mais avesso ao risco. Ao apresentar periodicamente as contas da empresa,

a Contabilidade tenta, como nos casos ilustrados anteriormente, satisfazer o

10

A. J. Arnold, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 25, p. 775.
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direito �a informa�c~ao das partes e, em tudo o que vai para al�em de umm��nimo,

procura ainda o equil��brio entre esses interesses. S�o entendeu Contabilidade

quem tem presentes os laboriosos e muitas vezes intrincados compromissos

que deram or��gem �as regras e princ��pios vigentes.

A pr�atica contabil��stica ilustra pois a estreita rela�c~ao entre responsabi-

lidade e liberdade de movimentos. Esta rela�c~ao, que n~ao �e exclusiva dos

modelos econ�omicos pois se aplica a toda a vida em sociedade, torna-se aqui

aparente atrav�es da forma como o dever de informar varia com o grau de

responsabilidade assumida.

� Num extremo est~ao os donos que assumem toda a responsabilidade

pelos passivos a eles con�ados. Estes n~ao precisam de informar de

nada e portanto gozam de liberdade de movimentos.

� No extremo oposto est~ao os donos que n~ao assumem importantes res-

ponsabilidades, como acontece com a responsabilidade limitada. Esses

têm que informar sobre tudo o que fazem e com detalhe e na pr�atica

n~ao s~ao livres.

Entre estes dois extremos ideais encontram-se diversos n��veis interm�edios,

mais proximos da realidade. Quem quizer perceber as raizes da Conta-

bilidade e at�e da vida econ�omica, ter�a que ter presente tal rela�c~ao de

contra-partida.

A informa�c~ao contabil��stica e a igualdade de oportunidades: O

segundo facto que potenciou a necessidade da informa�c~ao contabi��stica foi

o aparecimento, no s�eculo XVII, do investidor an�onimo em mercado de

capitais. Nestes, a oposi�c~ao de interesses mais permente �e a que contrap~oe

os grandes investidores aos pequenos, Por um lado, os grandes investidores

têm todo o interesse em atrairem os mais pequenos para poderem partilhar

riscos e para aumentarem o capital dispon��vel. Mas ao mesmo tempo, estes

grandes investidores desejariam, e têm-no conseguido muitas vezes, manter

uma posi�c~ao previlegiada no que respeita a informa�c~ao, de modo a serem ca-

pazes de auferir os maiores ganhoe enquanto deixam aos restantes os maiores

riscos.

Por outro lado, na medida em que a posse das empresas se torna an�onima,

sendo f�acil comprar e vender interesses em empresas, e existindo donos com

muito poder de voto e outros com pouco, passou a ser preciso acautelar os di-

reitos dos investidores com menos poder. Quando assim n~ao �e, os pequenos

investidores acabam por vender esses interesses e v~ao usar o seu dinheiro

noutro lado onde porventura existam mais garantias de serem tratados com
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equidade. Esta fuga dos pequenos investidores n~ao interessa a ninguem, nem

mesmo aos grandes investidores, e �e por isso que eles consentem em oferecer

garantias de equidade aos mais fracos (embora o fa�cam relutatemente).

A informa�c~ao contabil��stica �e um dos instrumentos que ajudam a igualar

grandes e pequenos investidores. Com ela, os donos recebem todos a mesma

informa�c~ao. Claro que a informa�c~ao contabil��stica n~ao resolve, por si s�o, esta

oposi�c~ao de interesses. Os donos mais inuentes, na medida em que partic-

ipam da administra�c~ao ou mesmo da gest~ao corrente da empresa, estar~ao

sempre em posi�c~ao previlegiada com ou sem essa informa�c~ao. Como referido,

a Contabilidade �e apenas um dos instrumentos de regula�c~ao neces�arios ao

funcionamento imparcial dos mercados de capitais.

Deve referir-se que o problema da assimetria informativa entre investi-

dores est�a longe de se encontrar resolvido, mesmo nos mercados mais con-

corridos. Ao contr�ario dos conictos potenciais enunciados mais atr�as, este,

que opôe os interesses de grandes e pequenos investidores �e ainda hoje quase

sempre resolvido em favor dos grandes investidores.

A informa�c~ao contabil��stica e a volatilidade dos mercados: Aquilo

de que os mercados de capitais mais precisam para funcionarem bem n~ao

�e tanto a informa�c~ao contabil��stica em si mas a con�an�ca em como essa

informa�c~ao �e ��avel.

Apesar da evidência em como, quando a con�an�ca nos n�umeros con-

tabil��sticos desaparece, o mercado torna-se vol�atil, alguns leitores apressa-

dos de textos de Economia Financeira propalaram durante os anos oitenta e

noventa que a informa�c~ao contabil��stica seria in�util pois os mercados eram

e�cientes.

Num mercado e�ciente, a posse de informa�c~ao (contabil��stica ou outra)

n~ao dar�a vantagem ao seu detentor. Nomeadamente, n~ao permitir�a auferir

retornos superiores aos medios pois �e absorvida instantaneamente. Mas a

quest~ao n~ao �e saber se a infoma�c~ao contabil��stica �e �util para obter retornos

elevados. A quest~ao �e saber se �e �util. E uma informa�c~o contabil��stica ��avel �e

sempre essencial ao funcionamento dos mercados, quer seja absorvida lenta

ou rapidamente.

A informa�c~ao �e �util aos mercados pois �e ela que determina o equil��brio

entre a procura e a oferta e portanto a cota�c~ao. Sem ela, a volatilidade dos

mercados aumenta pois o sentimento de estar a adivinhar o futuro de uma

forma pouco fundamentada apodera-se dos investidores tornando-os ainda

mais vol�uveis e assustadi�cos. Portanto, da mesma forma que os alicerces

s~ao �uteis e mesmo indispensaveis apesar de n~ao contribuirem com espa�co
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utiliz�avel, tamb�em a informa�c~ao contabil��stica, junto com a sua �abilidade,

�e o que assegura a con�an�ca dos investidores e portanto �e dela que porvêm

as posi�c~oes mais longas, as que menos empolam a volatilidade das cota�c~oes.

A Contabilidade deve acompanhar de perto os avan�cos e crescente so-

�stica�c~ao dos mercados. A�� onde as pe�cas contabil��sticas s~ao vistas como

fontes de informa�c~ao de que as partes exteriores �a empresa se podem servir,

tamb�em as pra�cas �nanceiras mostram mais vitalidade, com consideraveis

recursos dedicados �a an�alise de empresas; a�� onde a Contabilidade estiolou ou

viu os seus �ns distorcidos, tamb�em a tomada de riscos estagnou. Nomeada-

mente, quando os investidores n~ao con�am na capacidade de inova�c~ao e �-

abilidade das normas contabil��sticas e seus organismos reguladores, vêm-se

impossibilitadas de avaliar riscos com objectividade e equidade (da mesma

forma para todos) e passam a investir segundo padr~oes especulativos. Este

comportamento agudiza as facetas negativas dos mercados e n~ao facilita o

crescimento econ�omico.

Alguns dos mais recentes Nobel da Economia premiaram avan�cos em

Economia Financeira, o que mostra como esta ciência �e levada a s�erio. Ao

mesmo tempo, os mercados de capitais têm atingido um n��vel de maturidade

e um peso sem paralelo. Isto deve-se, em boa medida, �a con�an�ca que as con-

tas das empresas cotadas inspiram aos investidores. O progresso das bolsas

tem-se devido, n~ao apenas �a existência de entidades de regula�c~ao e super-

vis~ao cuja independência, isen�c~ao e efectividade na supress~ao de assimetrias

esteja acima de qualquer d�uvida, mas tamb�em a um sistema contabil��stico

igualmente �avel. Arthur Levitt, um dos anteriores chairman da Securities

and Exchange Comission, rea�rmou de forma lapidar esta verdade ao usar

da palavra em Abril de 1999:

Stock markets should remember the painful lessons taught many

times before: investors panic as a result of unexpected or un-

quanti�able bad news, which is why the world leading stock

markets need high accounting standards.

�

E gra�cas �a maturidade da Contabilidade Financeira que certos mercados

atingem hoje um t~ao elevado n��vel de liquidez. Os investidores sentem que

podem con�ar nos n�umeros contabil��sticos para tomarem as suas decis~oes.

Sentem que a pragamais evidente dos mercados pouco maduros, a assimetria

na informa�c~ao, �e combatida e minorada. Sentem que existe um pouco mais

de igualdade de oportunidades, que se tenta fazer jogo limpo. E isto da-lhes

con�an�ca para investirem.
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A informa�c~ao contabil��stica e a competi�c~ao pelo capital: Ao falar-

se dos mercados de capitais deve referir-se que a Contabilidade n~ao contribui

apenas para a estabilidade destes. A informa�c~ao contabil��stica �e tamb�em

uma das formas de que as empresas se servem para publicitarem os seus

m�eritos, as suas boas perspectivas futuras. Por que raz~ao precisam as em-

presas dessa publicidade? A resposta, importante para quem quer entender

a economia liberal, reside na necessidade de competir com as outras empre-

sas para obter um recurso escasso, o capital. E o capital, por sua vez, �e

essencial para �nanciar o crescimento de qualquer neg�ocio.

A competi�c~ao pelo capital d�a-se porque as empresas têm necessidade de

crescer mais depressa do que aquilo que os resultados que v~ao obtendo por-

ventura lhes permitiriam. Por isso, precisam de atrair investidores dispostos

a tornarem-se donos ou credores. Sem este tipo de crescimento por absor�c~ao

de capital, as empresas de menor dimens~ao acabariam por ser compradas

por outras maiores j�a que as suas cotas de mercado n~ao permitiriam lutar de

igual para igual com estas. Basta pensar que s�o empresas com uma parcela

signi�cativa do mercado conseguem impôr uma marca (brand) ou auferir das

economias de escala.

1.6 Princ��pios Contabil��sticos

Depois do que foi explicado, nasce naturalmente o interesse em conhecer os

princ��pios que norteiam a actividade do contabilista.

Existe, dentro do tecido conceptual da Contabilidade, uma hierarquia

de princ��pios. Assim, os princ��pios mais gerais e b�asicos s~ao tamb�em os

de aplica�c~ao mais frequente. Acima destes encontram-se princ��pios mais

espec���cos e por �ultimo vêm as regras e directivas que s~ao aplic�c~oes de

princ��pios. Vamos pois come�car por descrever os princ��pios mais gerais.

O True and Fair: Qualquer tarefa do contabilista, desde o reconhecer e

medir at�e ao comunicar, deve nortear-se por dois princ��pios gerais e b�asicos:

o da

� adequada igualdade (fairness em Inglês), cuja or��gem �e a regula-

menta�c~ao e cujo �m �e cada interveniente (adequada igualdade �e o que

as pessoas esperam obter atrav�es de institui�c~oes e regulamentos) e tem

por �m a imparcialidade; e o da

� boa f�e ou veracidade (truthfulness em Inglês), que tem a sua or��gem

em cada interveniente (boa f�e �e o que as institui�c~oes esperam das
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pessoas) e conduz �a con�an�ca.

O primeiro destes princ��pios diz que a informa�c~ao contabil��stica deve procu-

rar satisfazer os interesses de todas as partes, n~ao apenas os de uma em

deterimento das outras. A todos deve ser oferecida informa�c~ao igualmente

relevante, como num jogo limpo. Portanto �e preciso evitar que os mais

fortes tirem partido da sua for�ca para, por exemplo, usarem informa�c~ao pre-

vilegiada para correrem menores riscos ou para obterem maiores retornos.

Este princ��pio, note-se, �e um dos ingredientes essenciais a uma economia

que queira ser atractiva. Onde ele n~ao �e implementado ou onde, como em

Portugal, n~ao se procura activamete que o seja, muitos investidores simples-

mente desistem e levam o seu dinheiro para outras paragens. Numa econo-

mia onde n~ao existe imparcialidade s�o �cam os insiders. Em vez de economia

liberal, cai-se rapidamente numa plutocracia onde orescem oligop�olios,

com todas as consequências negativas que da�� advêm.

11

O segundo princ��pio, o da veracidade, diz que o relat�orio deve reictir

a verdadeira situa�c~ao econ�omica da empresa. Este princ��pio sup~oe que o

contabilista toma decis~oes com boa f�e.

�

E ele que oferece as bases para

perseguir e punir os abusos. De facto, s�o faz sentido punir quando existiu

uma quebra de con�an�ca, quando, por exemplo, se faltou �a verdade de modo

que as pe�cas contabil��sticas n~ao rectem a situa�c~ao econ�omica da empresa.

Todos os investidores sabem que, a�� onde os abusos nunca s~ao punidos, �e

porque este princ��pio n~ao �e levado a s�erio.

Numa economia onde se procura activamente implementar os dois princ��-

pios acima, a informa�c~ao veiculada pelas demonstra�c~oes dos resultados e da

situa�c~ao l��quida de uma empresa, �e usada pelos investidores para decidirem,

n~ao apenas onde n~ao investir~ao, mas tamb�em onde ir~ao investir. Os dados

servem tanto para que esses investidores possam fazer uma ideia do risco

que correm como das suas perspectivas. As empresas mais atrativas vencem

nesta competi�c~ao por um recurso escasso, o capital, e crescem mais depressa

do que as outras, acabando por se imporem.

Este modelo, note-se, �e um ideal, um pouco como o modelo da e�ciência

dos mercados: existem economias que se aproximam mais dele mas nen-

huma o substancia perfeitamente e, em boa verdade, o mais importante

para o bom funcionamento de um mercado parece ser a inten�c~ao efectiva

11

Uma destas conseqências, talvez a mais �obvia, �e a fraca produtividade dos detentores

do trabalho. Esta fraca produtividade resulta da ausência de incentivos, mais concreta-

mente da consciência de que, fa�cam o que �zerem (quer trabalhem bem ou mal, muito ou

pouco) os trabalhadores �cam na mesma. Esta mesma fraca produtividade foi tamb�em

um estigma das economias comunistas e pelos mesmos motivos.
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de o implementar e de reprimir os abusos, n~ao tanto o grau de perfei�c~ao j�a

atingido.

Quanto mais longe uma economia est�a da situa�c~ao de competi�c~ao per-

feita pelo capital, menos importante ser�a a Contabilidade tal como hoje se

pratica em economias liberais. Nomeadamente, n~ao far�a sentido que uma

economia como a Portuguesa, onde tal competi�c~ao tem pouca importância

e se encontra falseada em aspectos essenciais, venha a adoptar normas e

princ��pios contabil��sticos pensados para responderem �as necessidades de ou-

tro tipo de economia.

Princ��pios de n��vel interm�edio: Ao n��vel imediatamente superior en-

contramos um conjunto de princ��pios cujo grau de generalidade �e menor

e que servem de liga�c~ao com aplica�c~oes pr�aticas. Entre outros, podem

mencionar-se como exemplo os seguintes:

A substância prevalece sobre a forma: Quaisqueres que sejam as re-

gras pr�aticas, a inten�c~ao com que foram feitas �e o que deve guiar o

contabilista nas suas decis~oes. A inten�c~ao deve mesmo sobrepor-se �a

letra da regra em casos onde esta se op~oe a essa inten�c~ao.

A estima�c~ao do resultado e dos activos �e conservadora: Como atr�as

se comentou, caso exista mais de uma forma de estimar o resultado

e o valor dos activos de uma empresa, deve escolher-se a forma que

menos os empola. Mas tal forma deve ser veros��mel. N~ao se deve ser

conservador para al�em do veros��mel.

Princ��pios de n��vel alto: No n��vel superior encontramos os princ��pios

contabil��sticos de aplica�c~ao pr�atica e que pouco se distinguem de regras.

Como exemplo, eis três dos mais t��picos:

Os custos seguem os proveitos: Os custos s~ao reconhecidos no per��odo

em que os proveitos deles decorrentes foram �nalmente realizados em

vez de serem reconhecidos no per��odo em que a empresa neles incorreu

O contabilista faz portanto um emparelhamento temporal (match-

ing em inglês) dos custos com os proveitos por eles gerados.

S�o se contabiliza o que �e meterial: N~ao deve introduzir-se no relat�orio

informa�c~ao que n~ao �e capaz de levar a modi�car uma decis~ao por parte

de nenhuma das partes envolvidas. A publica�c~ao de informa�c~ao inutil

�e uma forma de ocultar a informa�c~ao �util.
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A informa�c~ao deve ser compar�avel e consistente: A comparabilidade

�e a propriedade que os relat�orios contabil��sticos têm quando permitem

ajuizar do merito econ�omico de v�arias empresas no mesmo per��odo. A

consistência �e a propriedade semelhante mas para a mesma empresa

em periodos sucessivos.

1.7 Distor�c~oes da Contabilidade

A Contabilidade �e um processo que transforma dados em bruto, mais con-

cretamente as transac�c~oes geradas no decorrer da actividade de um neg�ocio,

em informa�c~ao �util para donos, potenciais investidores, bancos e outros cre-

dores, fornecedores ou clientes e para o �sco. De entre os usos de tal infor-

ma�c~ao, interessa destacar o dever de prestar contas que o gestor tem para

com o dono (demonstrating stewardship em Inglês).

�

E este o objectivo mais

antigo da Contabilidade, a sua �unica raz~ao de ser durante s�eculos, e cuja

importância n~ao diminuiu.

O output deste processo �e o relat�orio, cujo conteudo tenta conseguir o

equil��brio entre interesses antag�onicos de donos, gestores, credores e ou-

tras partes envolvidas num neg�ocio. O passar dos s�eculos, o acumular de

experiências, especialmente as mais traum�aticas, foi o que determinou e con-

tinua a determinar quais devem ser os output e qual o processamento que �e

levado a cabo para que sejam imparcialmente satisfeitas as necessidades de

informa�c~ao dessas partes.

O edif��cio conceptual assim descrito �e um ideal raramente atingido, e por

poucos durante pouco tempo. Esta sec�c~ao ir�a descrever as mais importantes

distor�c~oes a que o referido edif��cio tem sido sujeito.

A Contabilidade, campo de batalha de interesses: A Contabilidade,

em aparência uma pr�atica rutineira, �e na verdade uma das disciplinas com

maior capacidade para dividir vontades. Quem quizer perceber o que �e a

Contabilidade e como tem evoluido, percisa de ter presente o car�acter liti-

gioso, frequentemente azedo, que rodeia qualquer tentativa para aperfei�coar

as suas regras e princ��pios.

Aquilo que torna controversa a Contabilidade �e o grande potencial que

esta tem para interferir com um tipo de interesses muito melindroso, o que

diz respeito �as fortunas, seja de indiv��duos, empresas, grupos industriais,

ou estados. Poucas pr�aticas mexem t~ao de perto nos bolsos daqueles que

costumam ligar importância ao que têm nos bolsos. E �e por isso que as

discuss~oes em torno das regras contabil��sticas acabam por descambar em
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disputas em torno de interesses.

Embora pare�ca estranho, poucas ciências est~ao hoje t~ao entrela�cadas

com Pol��tica (no sentido lato) como a Contabilidade pois a forma como as

transac�c~oes venham a ser reconhecidas, medidas e comunicadas, ir�a afectar

cada vez mais as fortunas dos governos, das institui�c~oes e dos indiv��duos.

A soberania dos paises ou a autonomia das institui�c~oes e indiv��duos est�a

hoje cada vez mais condicionada por uma teia de organismos reguladores

ou de arbitragem. Como deixou de estar de moda esgrimir ideologias para

defender interesses, as batalhas entre esses interesses tendem a ser travadas

em torno do reconhecimento ou de m�etodos de medi�c~ao, os quais se prestam

igualmente bem �a manipula�c~ao e têm a vantagem de trazerem consigo uma

aura de respeitabilidade cient���ca.

Isto acontece a todos os n��veis. Come�cando pelo mais baixo, os impostos

que as empresas pagam, os resultados que declaram ou deixam de declarar,

o tipo de relacionamento que têm com as fontes de �nanciamento e destas

entre si, a imagem que supostamente pode persistir depois de um decr�escimo

nos resultados ou nos dividendos pagos, eis alguns exemplos onde a Con-

tabilidade determina rea�c~oes furiosamente pol��ticas. Ao n��vel nacional, a��

onde as normas contabil��sticas s~ao objecto de discuss~ao e aperfei�coamento,

�e frequente encontrarem-se industrias inteiras a exercer press~ao para que

um dado tipo de transa�c~ao seja reconhecido, medido ou comunicado de uma

forma mas n~ao de outra. Veja-se o rec�uo do Financial Accounting Standards

Board (FASB) dos Estados Unidos na sua tentativa de impôr a capitaliza�c~ao

em vez do write-o�

12

de encargos com projectos de R&D inacabados em em-

presas adquiridas. Tal mudan�ca, argumentaram as empresas de tecnologia,

teria inviabilizado ou tornado dif��ceis as fus~oes que, neste tipo de industria,

s~ao um importante motor do crescimento. O exemplo acima ilustra como

deixou de se procurar a regra capaz de satisfazer, sem fugir �a veracidade, os

interesses de todos. Em vez disso, os interesses de um dado grupo, e com

deterimento da veracidade, passaram �a frente dos dos outros.

As tens~oes e jogos de interesses tendentes a instrumentalizar a Contabi-

lidade est~ao presentes tamb�em a n��vel internacional. Veja-se o que Macve

(1999)

13

refere a respeito da norma internacional IAS 39 sobre instrumentos

�nanceiros:

IAS 39 is recognisably derived from the US standard FAS 115.

But there is enough variation to make the americans uneasy

12

Reconhecer como custo do per��odo.

13

Richard Macve �e professor de contabilidade na London School of Economics e o ex-

tracto que se segue foi copiado da revista Accounting International, Abril.
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about its acceptability in lieu of their own standard. Others fear

that it represents a surreptitious introduction of an essentially

US standard into the core of the IASC's programme just when

the battle-lines between the IASC and the Financial Accounting

Standards Board (FASB) over becoming the `world accounting

standards board' are being drawn.

Here we come to the underlying issue of principle: FAS 115 is one

of the many low quality US standards that have resulted from

the messy compromises necessary to satisfy the FASB's various

domestic constituencies...

Assim como o extracto acima oferece interpreta�c~oes pol��ticas para a forma

como as normas contabil��sticas internacionais foram redigidas, tamb�em toda

a quest~ao em torno da harmoniza�c~ao contabil��stica internacional �e hoje

essencialmente macro{pol��tica. Os Estados Unidos exigem, para dar �as em-

presas estrangeiras acesso aos seus mercados de capitais, que essas empresas

publiquem os seus relat�orios contabil��sticos de acordo com normas de t~ao

`boa qualidade'

14

quanto as deles. Nisto, os Estados Unidos est~ao a agir

tanto por in�ercia, desejando tirar partido da sua hegemonia no sentido de

impôr o que j�a usam em vez de se terem que adaptar a novas normas, como

para melhor exercerem controlo sobre essas normas. Por seu turno, o organ-

ismo que lidera a harmoniza�c~ao contabil��stica internacional �e o resultado de

um consenso em como a qualidade ter�a que ser acess��vel a todos, nomeada-

mente a pa��ses com menos meios e pior tradi�c~ao contabil��stica.

�

E neste contexto que a Economia Pol��tica (ou o uso de conceitos larga-

mente utilizados nessa ciência como a Teoria dos Jogos) pode ajudar a com-

preender as di�culdades e a desenvolver estrat�egias que conduzam �a con-

cilia�c~ao de interesses. A este prop�osito �e especialmente revelador o estudo re-

centemente levado a cabo por Licht (1999)

15

sobre mecanismos reguladores,

onde alguns exemplos desta problem�atica vieram receber um tratamento

rigoroso.

A contabilidade, instrumento de controlo: A Contabilidade oferece

um campo de manobra ideal para quem deseja apresentar uma vis~ao distor-

cida da situa�c~ao econ�omica da empresa. A con�rma-lo est~ao os in�umeros

14

N~ao �e l��quido que os US GAAP sejam especialmente melhores do que outros. S~ao,

n~ao h�a d�uvida, mais complicados, denunciando talvez os tais messy compromises a partir

dos quais alguns foram certamente feitos.

15

Ver bibliogra�a.



30 CAP

�

ITULO 1. O QUE

�

E A CONTABILIDADE

casos, antigos e recentes, de uso da Contabilidade para encobrir maus resul-

tados, excessivo endividamento e at�e fraude. Pode dizer-se nesses casos que

a Contabilidade foi corrompida nos seus �ns, ao ponto de passar a perseguir

�ns opostos �aqueles para os quais foi criada.

Da constata�c~ao destas distor�c~oes nasceram, a partir de meados do s�eculo

XX, tentativas para transformar a Contabilidade num sistema de regras e

contas �a prova de qualquer distor�c~ao. Estes sistemas �caram conhecidos

como planos de contas. Um plano de contas exclui a possibilidade de que

o contabilista tome decis~oes pois pre-determina como cada transa�c~ao deve

ser reconhecida.

Naturalmente que tal pre-determina�c~ao implica uma severa simpli�ca�c~ao

da tarefa de reconhecimento. A outra caracter��stica negativa dos planos

de contas �e o serem impostos coercivamente pelo Estado. Na pr�atica, um

plano de contas transforma a Contabilidade num instrumento de controlo

de empresas por parte de uma entidade externa, o �sco. O Plano O�cial de

Contabilidade Português (conhecido como POC) �e o �unico descendente de

tais sistemas ainda em vigôr.

Aqueles que advogam a `uniformiza�c~ao' contabil��stica, isto �e, os que de-

fendem o interesse em impôr um plano de contas de onde toda a incerteza

tenha sido removida, n~ao achar~ao que o reconhecimento mere�ca ser men-

cionado entre as tarefas nobres da Contabilidade. Segundo estes, �e sempre

poss��vel resolver por meio de regras qualquer d�uvida de reconhecimento.

No polo oposto, quem entende que a decis~ao de classi�car uma dada tran-

sac�c~ao como pertencendo a este ou naquele tipo requer em muitos casos

a aplica�c~ao de princ��pios gerais de acordo com um determinado esquema

conceptual, naturalmente que dar�a grande relevância ao reconhecimento. O

n��vel ao qual a Contabilidade �e vista ser�a maior, como maior ser�a tamb�em

a sua aplicabilidade.

O primeiro plano de contas foi inventado pelo regime nazi na Alemanha

dos anos 30 como parte de um programa corporatista

16

mas foi depois copi-

ado pela Fran�ca e outros paises do Sul da Europa.

Passados mais de cinquenta anos sobre a primeira tentativa para im-

plementar um plano de contas, �cou sobejamente provado que a Contabili-

16

O corporatismo �e o regime econ�omico que nasce do entendimento entre os mais im-

portantes capitalistas de um pa��s e a for�ca pol��tica que detem o poder, no sentido de lhes

serem concedidas benesses econ�omicas. Em troca, estes capitalistas apoiam e sustentam

essa for�ca pol��tica. T��pico de um estado corporatista �e a existência de in�umeras `con-

cess~oes' de muito longa dura�c~ao atrav�es das quais o Estado d�a a grupos econ�omicos a

explora�c~ao de neg�ocios de pouco risco como bancos, seguradoras, transportes, portagens

sobre pontes e aoto-estradas, telecomunica�c~oes, combust��veis, etc.
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dade �e inadequada como instrumento de controlo. Entre outros motivos, a

prepara�c~ao da informa�c~ao contabil��stica requer a tomada de decis~oes do tipo

n~ao-estrutur�avel (n~ao automatizaveis), baseadas apenas em princ��pios

mas n~ao em regras, onde o bom senso, experiência e rectid~ao do contabilista

s~ao os �unicos guias seguros. Para al�em de serem imposs��veis de automatizar,

tais decis~oes têm como objectivo a presta�c~ao de contas, algo muito diferente

da fun�c~ao de controlar desde fora (que tamb�em �e necess�aria).

As tentativas para transformar a Contabilidade num instrumento de con-

trolo coercivo levaram �a necessidade de uniformizar decis~oes n~ao{estrutu-

raveis, tornando-as repetitivas. Isso, por sua vez, produz inevitavelmente

informa�c~ao distorcida que deixa de interessar �as partes. O �unico resultado

que se obt�em tal tentativa �e pois a cria�c~ao de um rito burocr�atico vazio de

signi�cado.

A li�c~ao a tirar do fracasso dos planos de contas europeus �e que a Con-

tabilidade evidencia o car�acter imprescind��vel da con�an�ca. Nos neg�ocios,

nada pode substituir a con�an�ca.

Outras distor�c~oes da Contabilidade em Portugal: Independente-

mente de se tratar de um plano de contas, o POC e a legisla�c~ao �scal que

o acompanha, redundam em três tipos de distor�c~ao da Contabilidade. A

primeira e mais evidente �e a de acautelar apenas os interesses de uma das

partes, o �sco. A segunda �e a de subverter os princ��pios contabil��sticos. A

terceira �e a de impôr um plano de contas que n~ao �e baseado em qualquer

modelo econ�omico da empresa e que portanto, em vez de facilitar, di�culta

o tratamento e comunica�c~ao da informa�c~ao.

O POC e os diplomas espec���cos que o acompanham têm por �nalidade

encorpar o montante dos resultados pass��veis de imposto. Como acontece

sempre que interesses n~ao s~ao acautelados, as partes lesadas acabam por de-

senvolver formas paralelas de se informarem e todo o processo contabil��stico

o�cial se transforma em mais um rito burocr�atico vazio de qualquer �na-

lidade. Se, no nosso pa��s, h�a tanto desconhecimento sobre quais sejam os

objectivos da Contabilidade, �e porque ela n~ao �e importante para nada, ex-

cepto talvez para o �sco.

17

Veja-se por exemplo a facilidade com que as sociedades de responsabi-

lidade limitada conseguiram, em Portugal, aliar os previl�egios desta decor-

rentes com a certeza de que os bancos, fornecedores e outras entidades a

quem devam dinheiro, n~ao poder~ao conhecer o estado das suas contas. De

17

Com a introdu�c~ao dos pagamentos especiais por conta, at�e o �sco reconhece o�cial-

mente que o POC, uma cria�c~ao sua, tamb�em n~ao lhe serve.
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facto, no nosso pa��s, as contas destas empresas s~ao, para efeitos pr�aticos, t~ao

secretas como as de uma partnership da City. S�o que, enquanto que esses

partners respondem com a sua fortuna pessoal e haveres pelas obriga�c~oes da

empresa, o mesmo n~ao se d�a neste caso.

Desde a d�ecada de noventa, um simples regulamento interno de uma

direc�c~ao-geral,

18

mostrando desconhecimento dos deveres que deveria acar-

retar a responsabilidade limitada, nega ao p�ublico o direito �a consulta das

contas das empresas. Uma medida como esta, insustent�avel em pa��ses onde

a Contabilidade �e bem compreendida, n~ao parece ter suscitado entre n�os o

rep�udio que merecia.

Outro exemplo indiciador de como as nossas normas se afastam dos

objectivos da Contabilidade �e a nega�c~ao, na pr�atica, dos mais importantes

princ��pios contabil��sticos como os da prudência ou da primazia da substância

sobre a forma. O princ��pio da prudência, por exemplo, que na realidade se

chama `do conservadorismo', deveria, na d�uvida, levar a escolher a valorime-

tria que menos empola os resultados. O POC e a restante legisla�c~ao tenta

obter o efeito oposto, para satisfazer o �sco, como referido.

Assim, recorrendo apenas a um caso pouco comentado, enquanto as

IAS insistem

19

em que nenhum activo deve manter-se sobre-valorizado e

recomenda que se efectuem testes para detectar casos de desvaloriza�c~ao,

procedendo-se ent~ao ao imediato reconhecimento da diferen�ca como sendo

um custo desse ano, a legisla�c~ao em vigor s�o contempla desvaloriza�c~oes

em casos excepcionais devidamente comprovados, como incêndios ou in-

unda�c~oes, devendo o `contribuinte' nesse caso pedir a respectiva autoriza�c~ao

�a Direc�c~ao Geral das Contribui�c~oes e Impostos.

20

18

O despacho interno da Direc�c~ao Geral do Registo e Notariado, de 4 de Abril de 1994,

aparentemente ao arrepio do articulado na lei (artigos 166 do C�odigo das Sociedades

Comerciais e 70 e 73 do C�odigo do Registo Comercial) ordena �as Conservat�orias do Registo

Comercial que impe�cam a consulta das contas a�� depositadas.

�

E sabido que as sociedades

n~ao est~ao obrigadas a publicar as suas contas no Di�ario da Rep�ublica ou em outro meio de

comunica�c~ao, podendo, como alternativa, depositar c�opias dessas contas na conservat�oria.

Este despacho, assinado por Seabra Lopes, baseia-se no suposto interesse em impedir

as empresas de `valor acrescentado' de constituirem bases de dados com as contas das

sociedades. N~ao se percebe qual o mal que possa advir do facto dessas empresas de valor

acrescentado divulgarem as contas das sociedades. S�o os maus gestores têm a temer com

tal divulga�c~ao.

19

Ver IAS 36, Impairment of Assets.

20

Artigo 10 do Decreto Regulamentar n. 2/90 de 12 de Janeiro. Dir-se-ia que os de-

cretos regulamentares s~ao usados para o trabalho sujo de transformar a Contabilidade

num instrumento da mentalidade `fazend�aria', de modo a que o POC apare�ca perante a

UE e restantes organismos internacionais em aparente consonância com os IAS e com as

directivas da UE.
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Os complexos dos contabilistas: Uma das principais distor�c~oes que a

Contabilidade enfrenta tem a sua or��gem num complexo de inferioridade dos

professores de Contabilidade em rela�c~ao �a moderna ciência econ�omica.

Hoje, da mesma forma que h�a cinquenta anos, a Contabilidade �e a fonte

de estruturas conceptuais indispensaveis em Economia. Estas estruturas

est~ao continuamente a ser usadas e parece impens�avel a sua substitui�c~ao

por outras. Apesar disto, quando se pergunta a um economista se a Conta-

bilidade tem alguma coisa a ver com a Economia ou mesmo se �e uma ciência,

a resposta ser�a um duplo `n~ao'.

O interesse dos economistas pelas quest~oes ligadas �a Contabilidade parece

ter desaparecido por volta dos anos quarenta ou, mais concretamente, desde

a altura em que Paul Samuelson publicou The Foundations of Economic

Analysis (1947), logo seguido de Economics. As ciências econ�omicas haviam

vivido at�e essa altura em estreita liga�c~ao com a Contabilidade, a qual era

usada como met�afora ou mesmo como modelo.

21

Isso �e bem vis��vel desde �nais do s�eculo XIX. Walras, por exemplo,

est�a repleto de conceitos extra��dos da Contabilidade.

22

Durante a primeira

metade do s�eculo XX esta liga�c~ao acentuou-se, especialmente devido ao

crescimento da Estat��stica Econ�omica, culminando em Hicks o qual, em

1942, chama `Contabilidade Social' a esse ramo da Economia.

Por�em, depois da profunda revolu�c~ao veri�cada mas ciências econ�omicas

a partir de Samuelson, muitos economistas passaram a sentir vergonha dos

m�etodos usados por eles pr�oprios e seus antecessores at�e �a data em que essa

revolu�c~ao teve lugar. Da�� que tendam, em geral, a n~ao reconhecer a Con-

tabilidade. Ignoram aquilo que antes era o b�asico. A Contabilidade, mais

do que qualquer outro m�etodo, lembra-lhes os tempos da antiga economia,

uma ciência agora demasiado r�ustica a seus olhos.

Sollow, por exemplo, num paper de 1978 sobreGrowth Accounting, sentiu-

se na obriga�c~ao de se distanciar, ironizando sobre o m�etodo contabil��stico,

chamando-lhe `um mero exerc��cio'. Isto explica a reac�c~ao veri�cada nos

meios acad�emicos ligados �a Contabilidade a partir dessa mesma altura. Au-

tores inuentes como Chambers, Mattessich, Paton e outros,

23

procuraram,

desde ent~ao, re-aproximar os princ��pios da Contabilidade dos da nova Econo-

mia.

Este esfor�co, e as premissas que dele sairam, se bem que contribuiram

21

�

E comum distinguir entre a met�afora que dirige ou d�a estrutura ao modo de pensar,

e o modelo ou forma simpli�cada de descrever uma realidade.

22

Veja-se o Fluxo Circular ou Roda da Fortuna que liga as contas das fam��lias com as

das empresas.

23

Ver Eduards, J. (1994), Twentieth-Century Accounting Thinkers, Routledge, London.
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para um acr�escimo em rigor e de�ni�c~ao, tamb�em tiveram o efeito perjudicial

de questionar conceitos espec���cos desta ciência, roubando-lhes raz~ao de ser.

A vis~ao economicista da Contabilidade acabou por encontrar ressonância

fora dos meios acad�emicos, podendo mesmo vir a distorcer os princ��pios e a

pr�atica contabil��stica, especialmente nos Estados Unidos.

Como exemplo, as tentativas para substituir a valorimetria baseada no

custo hist�orico pela do valor econ�omico, n~ao em casos espec���cos mas como

regra geral, podem ter a sua or��gem neste complexo de inferioridade dos

professores de Contabilidade. Hoje, s~ao poucas as vozes que condenam tal

tendência mas ainda se podem encontrar algumas manifesta�c~oes de preplex-

idade como esta de Ron Paterson:

If the Accounting Standards Board's various proposals to in-

troduce value accounting are to be brought to fruition, actuar-

ies must be recruited to the �nancial reporting process because

drawing up accounts will no longer be entirely within most ac-

countants' competence. Some of the ASB

24

proposals involve

the use of probabilistic estimates and complex calculations to

discount future cash ows. These calculations are fraught with

di�culty, even for those well versed in the techniques. Not only

do they deal with an uncertain future but they depend on an

incomplete economic theory.

Mais adiante o mesmo autor conclui que

Incorporating an actuarial prespective in �nancial reporting is

not simply a technical improvement but a fundamental change

of prespective. By switching the focus to the future rather than

the past, the company's results are no longer allowed to be re-

ported as they unfold; instead, guesses about future results are

impounded in today's balance sheet, making the accounts more

like a valuation model than a report on the outcome of an expired

period.

25

�

E interessante imaginar o que ir�a acontecer quando os activos passarem a

ser valorizados pelo valor actual dos meios que porventura libertem num

futuro incerto, ou pelo equil��brio entre bid e ask. Parece claro que, perante

tal eventualidade, ir�a ser preciso inventar uma disciplina capaz de fornecer

24

Accounting Standards Board

25

Ron Paterson �e um partner na casa Ernst & Young e �e tamb�em co-autor dos UK

GAAP. O trecho citado apareceu na revista Accountancy International de Junho de 1998.
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aos mercados e a essa nova ciência da contabiliza�c~ao do que est�a para vir, os

custos hist�oricos necess�arios para prever cash-ows ou para fazer cota�c~oes.

Em suma, a Contabilidade tem sido at�e aqui a fonte de informa�c~ao por

excelência sobre o passado das entidades produtivas. Como tal, �e a base de

qualquer previs~ao do crescimento. No dia em que a Contabilidade se ocupar

do futuro deixar�a de ser �util.

O confronto com a Economia �e tambem �util para lembrar o papel de

suporte da actividade contabil��stica. Como sugere a cita�c~ao com que abre

este texto, a tendência natural do gestor seria considerar a Contabilidade

como um peso, um mal necess�ario, capaz de absorver recursos que poderiam

ser dirigidos para a obten�c~ao de outros objectivos. Hoje, por�em, devido ao

empolamento do papel da informa�c~ao (vivemos na sociedade da informa�c~ao,

etc.), o gestor �e mais facilmente levado a cometer o erro oposto, o de atribuir

�a actividade contabil��stica e a outras fontes de informa�c~ao, mais recursos do

que aqueles que seriam necess�arios, esquecendo que tais actividades n~ao

acrescentam valor ao produto e devem portanto ser reduzida ao m��nimo

indispens�avel.
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