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Resumo
As propostas doutrinárias asseguraram um posto científico à disciplina contábil. Os
esforços doutrinais apontaram para o potencial material na estrutura gnosiológica de
Fábio Besta, que fora melhorada com a teoria exposta por Vincenzo Masi (1893-1977): o
patrimonialismo. Este movimento cultural revolucionou o mundo da contabilidade,
designando um posto de ciência autônoma, com caracterizações fortes e lógicas
embrenhando-se no potencial explicativo, em vigas filosóficas. Num esforço continuo,
perspicaz, e evolutivo, na tendência masiana, Antonio Lopes de Sá ensaia e ensina um
neopatrimonialismo encetando indícios nas suas obras ainda do final da década de 50,
melhorando sua doutrina entre as décadas de 70 e 80, até o aparecimento de sua teoria
geral do conhecimento contábil voltada para a análise do fenômeno patrimonial como
essência. Melhorando a visão teórica contábil, acrescenta as teorias das funções
sistemáticas, e a visão das relações do fenômeno patrimonial, além de outras
corroborações. A história da contabilidade agora inclui também a história do
neopatrimonialismo. Com esse intento de investigação, o trabalho apresenta a exploração
da história do novo patrimonialismo através de metodologia, discursiva, literária,
bibliográfica, documental, e textual, apresentando as explicações para os fatos marcantes
dessa doutrina, interpretando os estados anteriores de correntes antes da sua criação, o
seu esboço, os seus conceitos e proposições, e uma perspectiva para o seu futuro. O artigo
verifica a cronologia do novo patrimonialismo, e os seus possíveis feitos no mundo da
contabilidade, ensaiando uma nova perspectiva filosófica de tendência evolutiva para o
mundo da ciência contábil, dentro da sua estrutura cognitiva, colocando outra especial
teoria de avanço em bojo filosófico.
Palavras-chaves: antecedentes doutrinais da contabilidade - patrimonialismo –
neopatrimonialismo – futuro filosófico do neopatrimonialismo
1 - INTRODUÇÃO

Os esforços para garantir uma contabilidade científica sempre presente em todas as
obras dos autores contabilistas, ficou mais forte à medida que a razão dos mesmos pensadores
contábeis buscava a sua essência, concomitantemente com uma necessidade emergente de
explicação dos fenômenos empresariais de acordo com o devir as épocas.
Vemos esta intenção, primeiramente nas obras dos contistas (mesmo concebendo o seu
objeto como se fosse a conta), e depois nas demais empreitadas intelectuais dos personalistas,
e controlistas, culminando em esforços mais estáveis ainda no início do século XX.
A contabilidade que antes era tratada como técnica, a partir de 1834 com “Le tenue des
livre alle parties doble” de Coffy e com o teorema da cientificidade de Costay1 passa a ter um

– O teorema de Costay assim rezava conforme escreve D`auria (1956, p. 235) e Pfaltzgraff (1956, p. 15):
“Sendo dado um capital composto de uma maneira conhecida e destinado a ser sucessivamente aplicado, em
totalidade ou por partes, em diversos ramos, e a sofrer modificações na sua grandeza e na sua natureza por várias
causas; seguir este capital nas suas transformações sucessivas; determinar, numa época qualquer, o valor, a
natureza e a posição de cada uma das suas partes, os aumentos e as diminuições que tem sofrido; fazer conhecer
as causas destas variações e a parte que cada causa tem tido no resultado total ou no resultado parcial”
1

Esta fora considerado a primeira máxima da contabilidade

outro fim científico, este notadamente essencial: determinar o comportamento do capital e
orientar a sua gestão.
Todavia, de forma sólida, a doutrina de Besta (1922), ou o bessianismo, conseguira
firmar o objetivo gerencial, recomendando o patrimônio como alvo desse objetivo – embora,
não de modo explícito, porque Besta considerava o controle como objeto -, revolucionando a
teoria contábil, italiana e mundial. Como efeito, Zappa (1950) quis fundar uma economia
aziendal, e anular a contabilidade penetrando num outro caminho. De igual modo Masi (1950)
descobrira que o patrimônio era o objeto contábil, e dos cálculos econômicos, aperfeiçoando a
doutrina bessiana, dando assim a autonomia e qualidade científica à contabilidade com o múnus
e digno nome de ciência.
As discussões em torno da doutrina e da teoria contábil, portanto, sempre existiram,
formando uma história ou uma evolução doutrinária da contabilidade2, propondo sempre o
progresso, e atentando para o futuro.
O patrimonialismo mesmo em bases formidáveis como qualquer teoria especial
necessitava de melhoramento e o mesmo fora motivado por Antonio Lopes de Sá em pesquisa,
que começa em 19593 até uma teoria geral do conhecimento contábil fazendo surgir uma
doutrina por nome de neopatrimonialismo. Esta também surgia devido ao problema de
tratamento patrimonialista (limites de doutrina).
Com estas posições, levantamos um problema: qual é a história do
neopatrimonialismo e o seu contexto na visão doutrinária geral da contabilidade? Para
respondermos a esta pergunta carecemos de uma base teórica e literária bastante importante, ao
menos dos autores clássicos. Este será o problema especial de pesquisa. Iremos enaltecer
posições tendo como padrão gnosiológico a própria vertente neopatrimonialista para tentarmos
identificar por identidade a sua relação na história.
A abordagem a ser usada será qualitativa, porque explicaremos um fenômeno histórico
com argumentos e não com números (Triviños, 2008). O método a ser utilizado é o histórico
(Leite, 2008). Esta pesquisa é classificada como doutrinária, ou melhor dizendo, de história das
doutrinas visando explorar o assunto de modo geral com base nos principais documentos e
literaturas de teoria neopatrimonialista, ou mesmo de teoria da contabilidade numa visão geral.
Na tipificação da investigação, quanto aos meios é histórica e quanto aos fins é
exploratória e explicativa (Vergara, 2000), restringindo-se mesmo em contextualizações ao
fenômeno histórico-neopatrimonial. Pretende-se estabelecer um conteúdo mister de história
doutrinária. No âmbito geral os métodos a serem utilizados aqui serão os literários, discursivos,
documentais, e bibliográficos basicamente.
O trabalho se divide em básicas partes: 1ª) os antecedentes do neopatrimonialismo, ou
o pré-neopatrimonialismo, com os esforços do personalismo, controlismo, patrimonialismo,
entre outros; 2ª) O neopatrimonialismo e sua proposta doutrinária, com contos de sua cronologia
e marcos na contabilidade; 3ª) O futuro do neopatrimonialismo e sua filosofia como proposta
avançada e perspectivas de novos estudos. E por fim a conclusão.
O fim maior desse artigo é considerar o tratamento de uma história do
neopatrimonialismo, e ao mesmo tempo verificar se a sua proposta garante outras pesquisas e
– SILVA, Rodrigo Antonio Chaves da. Evolução doutrinária da contabilidade – epistemologia do princípio
patrimonial. Curitiba: Juruá, 2009.
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- A primeira obra que imprime os conceitos neopatrimoniais segundo o nosso entendimento é esta: SÁ, Antonio
Lopes de. O equilíbrio do Capital das Empresas. Belo Horizonte: Estabelecimentos Gráficos Santa Maria S/A,
1959. Tal trabalho foi base para a sua teoria do equilíbrio, ou tese de doutoramento.

evoluções na contabilidade, por conseqüência, avanço na ciência, na disposição de novos
valores e comportamentos que promovem o contexto contábil na doutrina ou alma científica. E
hipotetizamos que este valor é alcançado, e este panorama de novas pesquisas é possível numa
ótica filosófica.
Justifica-se este trabalho por inexistir com abundância o tratamento da história das
doutrinas, e concomitantemente sobre a doutrina do neopatrimonialismo, conquista brasileira
que deveria ser melhor trabalhada e estudada nos meios universitários, não só pelo fato de ser
uma nova proposta, mas igualmente, por ser uma escola doutrinária de realce em diversos
artigos, exigindo uma atenção maior.
Como o trabalho é sobre teoria, e história, torna-se relevante o seu tratamento, pois,
sabendo como explicar uma coisa, dentro do contexto histórico, é saber o que é a coisa, e como
nos situamos no pensamento interpretativo, sendo um passo para pesquisas maiores e futuras
que os diversos titãs do estudo histórico tendem a aperfeiçoar não apenas nesta temática, mas
em outras aptas a surgir.
2 – A CONQUISTA DE UMA CIÊNCIA CONTÁBIL E A LUTA ENTRE AS
DOUTRINAS
Enquanto nas ciências naturais o objeto e objetivo são destacados inicialmente pela
lógica e pelo experimentalismo, como bem argumentava Einstein e Infeld (1988) criando
vertentes em teorias dos fenômenos, nas ciências sociais, especialmente na contabilidade,
ocorrera o inverso, sua evolução era ocasionada por propostas doutrinais que motivaram os
interesses de evolução, e passos para o empirismo teórico e prático.
As doutrinas, ou os movimentos de pensamento, que geraram os primeiros interesses
em formar uma ciência contábil.
O contismo – doutrina que apregoava a conta como objeto contábil – buscava também
tal posição, todavia, os movimentos na Itália e França que especialmente geraram as primeiras
teorias da contabilidade, e as correntes especiais de pensamento.
A França reconheceu ser a contabilidade uma ciência verdadeira, entendida e pertinente
às econômicas, e produziu o primeiro teorema, com Costay como ensinara Carvalho (1973).
Neste país apareceu algumas teorias importantes, no entanto, o marco da fase científica encenta
em 1836 com este reconhecimento do múnus científico da contabilidade.
Mas, a Itália desenvolveu as doutrinas que revolucionaram o mundo, na história da
contabilidade. Estes fatos são inegáveis. As doutrinas que, especialmente, firmaram pela peleja,
a qualidade de uma ciência contábil foram:


Personalista ou cerboniana de Cerboni e Rossi;



Controlista ou bessiana de Besta;

 Economia Aziendal, aziendalismo, ou zapianismo de Zappa (com
objetivos de criar uma outra ciência);


Patrimonialista ou masiana de Masi.

Logicamente a base para todas as doutrinas italianas foi Francesco Villa que com sua
obra “La contabilitá applicata alle ammistrazione private e publiche” conseguira imprimir a

primeira teoria material na contabilidade e uma inicial corrente de pensamento (CARQUEJA,
2003).
No entanto, de forma especial, as citadas acima foram mais fortes no teor de discussão
doutrinária e difusão de pensamento.
Todos esses movimentos intelectuais lutaram para ter uma contabilidade autônoma, isto
é, provida de saber, com objeto e métodos próprios, nas respectivas justificativas para
exploração de conhecimento, todavia, algumas não investigaram o ponto central dos estudos, o
que pela lógica se firmou como o patrimônio, ou o fenômeno patrimonial das células sociais.
3 - ANTECEDENTES DE ESTUDOS JURÍDICOS NA CONTABILIDADE E O
CONTROLISMO DE BESTA COMO PROPOSTA EMBRIONÁRIA DE UMA
CONTABILIDADE PATRIMONIAL
O pensamento jurídico já estava presente nas obras dos contistas (que imaginavam as
pessoas como contas, personificando-as); especialmente ganhou vulto com as ideias de Marchi
(sobre o estudo dos direitos e obrigações de um patrimônio) conforme explicou Sá (1961).
Cerboni (1886) contador principal do estado, chefe da “Regia Ragioneria Publica”
(Contabilidade principal do estado) e também doutrinador, apontou o endereço, pois, do
personalismo, isto é, de forma mais perfeita colocando posições de maior profundidade no
mesmo.
Segundo ele o fator motivador de uma contabilidade estaria dentro do homem, portanto,
nos fatores morais e da convivência civil, nos laços do direito.
Argumentava que “a doutrina da contabilidade estava sendo observada até aqui somente
com o fora de nós e não juntamente com o dentro de nós” (Cerboni, 1886, P. 50, V. II).
E como o direito estuda os fenômenos sociais numa ótica de harmonia social como
expressara Herrmann Júnior (1972), estava a disciplina contábil presa e dependente de outra,
ou seja, com métodos alheios aos seus, o que nunca a poderia fazer ser uma ciência, numa ótica
Kantiana4.
Todavia, a pregação de Cerboni tinha um conteúdo extremamente material-patrimonial
como ele aponta:
“... A contabilidade explica toda a sua ação: fornecendo os
critérios sintéticos da ordem e das responsabilidades contábeis;
determinando e mensurando os patrimônios e os capitais com
inventários e consistentes livros; perscrutando e pondo em relevo as
previsões; tendo em evidência e vigiando os movimentos das entradas
e das despesas nas suas variadas fases, tal como os movimentos das
matérias, dos créditos e das dívidas; formando as prestações de contas
e executando milhares e milhares de variadas e importantes operações
que seria prolixo tratar aqui de enumerar. Concluímos portanto que o
posto próprio da contabilidade está de fato na administração
econômico-aziendal.”( CERBONI, Giuseppe. La Ragioneria
Scientifica. Roma: Ermanno Loescher, 1886, p. 57. V. II.)( grifos do
autor)
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- Pertencente a Kant(s/d) que considerava uma ciência autônoma quando ela tivesse: a) um objeto próprio de
estudo; b) um ângulo de visão diferente das outras disciplinas.

Então, Cerboni atentava que o verdadeiro posto da contabilidade estava na
administração das empresas, ou na chamada “administração econômico-aziendal”, e
obviamente apontava a matéria patrimonial como escopo das informações, e das ações
contábeis.
Rossi (1882), seu discípulo resolvera colocar pontos de aprofundamento no
personalismo agora dizendo que o patrimônio produzia relações de direito. Dizia: “dada e feita
a produção o que segue? Conseqüência imediata da produção é a aquisição de um direito”( p.
202). Ou seja, a empresa vende porque tem o direito de vender, ou a indústria produz porque
tem o direito de produzir, e que todos os fatos do patrimônio teriam ligações jurídicas.
Tinha forte argumentação para provar as tendências jurídicas na contabilidade:
“Não basta para nós que se diga: (...) existe a propriedade das
maquinas (...) levantadas. Isto é sim um direito jurídico e positivo, mas
não o é ainda econômico, não o podemos assim apreciar. Não dizemos
com isto que o ente econômico que possui qualquer um destes direitos
que não são diretamente apreciáveis não os deva utilizar, dizemos
somente que eles ficam no domínio do puro direito e não entram na vida
econômica propriamente dita se não mudam de forma, determinando
fatos econômicos.”( ROSSI, Giovanni Rossi. L`ente Econômicoamministrativo. Emilia: Stabilimento Tipo-Litografico Degli
Artigianelli, 1882. p. 203-204)( Grifos do autor)

Assim, colocava um embrião do direito nas posições patrimoniais, ou “econômicas”, do
ente social, como argumentava.
Ao pregar sobre o direito de produção, o dividiu em três espécies (Rossi, 1882, p. 206):


Produtos em serviço



Produção provinda de concessões de capital



Produção feita por meio das empresas

Neste intento defendia que: “a (...) forma de produção é aquela para qualquer empresa
(industria em geral). Neste caso o novo direito que se adquire em uma tal produção é um direito
real” (Rossi, 1882, p. 205).
Todavia, não ficava nesta argumentação, também aludiu sobre as despesas, receitas, e
circulação (óticas muito preconizadas pela economia).
Mas Rossi (1882, p. 206) ao dizer que “a ação econômica é anterior ao fato jurídico que
determina o direto derivante da produção” estava praticamente dizendo que antes do direto, ou
antes, de toda a sua extensão, se não houver um problema patrimonial, o direito não “pode se
dizer completo” para o estudo da empresa e das instituições sem fins lucrativos, e sua concepção
na contabilidade não seria plena, se não existir o fato material anterior, e este seria patrimonial.
Portanto estas noções dominaram a contabilidade e causaram grande repercussão no
final do século XIX, todavia, com raras oposições.

No ano acadêmico de 1880-1881 Fabio Besta catedrático de Veneza, fora um dos únicos
opositores da teoria cerboniana, contra muitos, apontando inúmeras falhas lógicas, que
podemos dizer, formam uma primeira epistemologia das doutrinas contábeis5.
Besta (1922) encetando sua obra com os conceitos de administração destacava os pontos
falhos da teoria e doutrina personalista, compreendendo tal concepção como facilmente
refutável:
“... As definições de Rossi e Cerboni, todas elas(...) pecam
excessivamente, e aquela de Cerboni mais, pois ele entende a matéria
administrativa como todos os direitos e obrigações gerais(...) Mas
outros pecados e mais graves existem nas definições destes escritores.
Essas consideram o patrimônio num só aspecto(...) que se tem direito
de ter e se pode efetivamente esperar obter.
A questão propriamente está toda aqui; e esforçarei para
demonstrar que o valor não pode se referir aos direitos reconhecidos por
si mesmos, terei também demonstrado o erro das definições sobreditas;
já que no reconhecimento da contabilidade, não existiriam elementos
ativos e passivos de um patrimônio que não possua valores.”(BESTA,
Fabio. La Ragioneria. 2º Ed. Milano: Cada editrice Dottor Francesco
Vallardi. 1922. p. 77-78)

Primeiramente o interesse personalista era exclusivamente do direito, Besta (1922, p.
79) argumentou que pouco adiantaria se ter direito a uma coisa se dela não se poderia nada
utilizar: “Mas uma coisa pode ter valor, para quem não é honesto, também se ele nunca puder
ter o legitimo direito de possui-la (...) Se assim não fosse não existiram mais os ladrões, nem
recebedores de coisas roubadas.”.
Também suprimia a visão dos direitos e obrigações, colocando-os como bens créditos e
dívidas (Besta, 1922, p. 83).
Abordou outra questão relativa sobre a essência do fato contábil em contabilidade em
relação ao fato de direito: “O direito de possuir uma coisa ou de tê-la por si não interessa. O
legitimo proprietário guarda todos os direitos sobre as suas coisas também quando elas lhe
forem roubadas; mas se não existe nenhuma probabilidade de recuperação, aquelas coisas para
ele serão por mais nulas” (Besta, 1922, p. 79).
Expressou qual seria a consideração maior da contabilidade:
“... Concluindo o longo discurso, repetirei que, especialmente
nas observações da contabilidade, existe capital importância a
consideração do patrimônio particular como grandeza comensurável,
antes como agregado de valor atribuíveis aos bens que um possui, ou
pode de fato ter de outros, ou deve dar a alguns, e é errôneo o dizer,
como fazem Rossi e Cerboni, de ser uma soma de direitos e
obrigações.”( BESTA, Fabio. La Ragioneria. 2º Ed. Milano: Cada
editrice Dottor Francesco Vallardi. 1922. p. 81)

Apresentou um novo objeto da contabilidade: “a contabilidade tem de ser a ciência do
controle econômico e nada mais” (Besta, 1922, p. 41)
– E sobre a epistemologia, no Brasil fora editada importante obra: SILVA, Rodrigo Antonio Chaves da. Evolução
doutrinária da contabilidade – epistemologia do princípio patrimonial. Curitiba: Juruá, 2009. Ao que parece a
primeira em âmbito nacional com tal tema, com tratamento detalhado sobre as doutrinas, e discussões acadêmicas.
5

Logicamente, o controle não é um objeto e sim uma finalidade, objeto seria o que
controlar, sendo que apresentou uma insuficiência de sua doutrina, ao mesmo tempo que, fazia
evoluir uma ciência.
Evidentemente a proposta material–patrimonial estava embutida em seus escritos,
traduzindo inúmeros efeitos prolíficos dentro da teoria contábil especial, que veremos a seguir,
ou seja, apontou o embrião de uma visão patrimonial, visto que, o controle ou a gestão seria
atinente às riquezas de um patrimônio pré-estabelecido em uma célula social, de forma geral,
sem contar nas suas pregações sobre as “observações da contabilidade” na “consideração do
patrimônio particular”.
4 - O SURGIMENTO DA ECONOMIA AZIENDAL
A fama de Besta nos primeiros decênios do século XX cresceu, e com o falecimento de
Cerboni e Rossi, veio a se elevar grandiosamente, sendo base para toda uma doutrina italiana e
mundial.
Um seu discípulo não menos provido de grande fama, foi Gino Zappa (foto 1 em anexo),
sucessor de sua cadeira na Real Escola Superior de Comércio, no palácio “Cá Foscari” em
Veneza.
Somente o fato de ser-lhe sucessor em tal cadeira, obviamente, lhe fizera portador de
uma repercussão social importante (pois, Besta fora uma base para toda a doutrina italiana, e
mundial).
Ele dispunha de um novo ideal ou a criação de uma nova ciência, ou o melhoramento
por esta criação científica da contabilidade.
Como proposta de seu discurso marcante na história “Tendeze Nuovi Negli Studi di
Ragioneria” (Tendências novas nos estudos de contabilidade) lido em 1926, apresentara uma
“economia aziendal”.
A Economia Aziendal como era chamada, era uma doutrina, todavia, tinha como
objetivo criar uma nova ciência, reduzindo a contabilidade a mero levantamento, e com efeito,
aumentando a proposta de estudo aziendal, incluía nesta a organização e administração de
empresas.
A primeira vez que ele apontava sua nova ciência foi no ano acadêmico 1926-1927,
todavia, como havia o interesse em se reduzir a contabilidade ao processo de informação
deveria colocar apenas “novas tendências” porque queria tirar o nome da “Ragioneria”
(contabilidade) colocando-a na dita “Economia”. E logicamente esta influência que seria apenas
informação perdura no conteúdo do pragmatismo, positivismo, e normativismo norteamericano (Silva, 2009) até os dias atuais.
Por mais que fosse ilógica uma proposição dessas, de retirar a cadeira de contabilidade,
em 80 anos de reconhecimento científico (lembrando da contribuição de Coffy e Costay) e uma
imortal existência junto com o homem; de fundamentar uma ciência com um discurso; de pensar
ser a contabilidade mero esclarecimento; sua tese fora aceita na Itália sem tergiversações, o que

garantira alterações nos curso superior e nas revistas da contabilidade que passaram para o
substantivo da nova ciência6.
Contudo, depois de muitos anos os discípulos de Zappa reconheceram que a
contabilidade tinha o seu valor7.
No entanto, todavia, pela sua fama e autoridade fora aceita a economia e incluída tal
proposta nos cursos superiores, mais pela sua autoridade, tal como acontecera na história com
Galilei, Lavoisier, Pasteur e Nietzsche com o abafamento da verdade pelos grupos de poder ou
ideias de consenso. É óbvio que a economia aziendal pode ser aceita, mas o que não poderia
acontecer é ela “substituir” a contabilidade no seu setor científico.
O lado que Zappa escolheu foi infelizmente oposto ao de Besta que defendeu a
“Ragioneria” (contabilidade), mas, o interesse sublime era aperfeiçoar os estudos patrimoniais
generalizando-os aos de toda a empresa. Seu intento foi criar uma nova ciência. O problema foi
ter abafado o valor científico da contabilidade ao de mera informação dos fatos, e entretanto,
dizer que a sua parte analítica, científica, e explicativa, pertencia à economia aziendal.
5 - O PATRIMONIALISMO DE MASI, SUAS INICIAIS BASES, E A QUALIDADE
CIENTÍFICA DA CONTABILIDADE
Ao encetar seus estudos de doutorado antes da guerra, vindo a terminá-los em 1919
fazendo uma tese da “Aziendologia”, como uma investigação múltipla do direcionamento e
orientação das aziendas por todos os ângulos – escopo preferido dos zapianos – todavia, não
colocando a contabilidade isenta do seu valor como ciência, considerava em antecedentes,
estudos aziendais como os de Rossi, Besta, e Taylor, explorando os tais como sistemas de
conhecimentos, independentes e solidários. Assim, Masi(1971) fora aceito como Doutor (veja
foto 2), vindo a lecionar em Bolonha.
Ao pensar, mesmo durante a guerra o que seria os instrumentos e os objetos de
contabilidade, Masi (1997), concluía que todos os demais focos de doutrinas formadas, de
maneira especial na Itália, não eram por menos que instrumentos a serviços da ciência (a conta,
o direito, a informação, o controle).
Assim de maneira fundamental proclamou o início de um patrimonialismo em 1926
(mesmo ano das “tendências novas” de Zappa); com outros recursos mais, defendeu tal estudo
devido à confusão ontológica que estava em nossa ciência (ora reconhecida como economia,
ora como técnica, ora como uma mistura de vários elementos, como até hoje muitas vezes temos
a mesma situação na análise de alguns autores em pesquisa seca, e fraca em meditação teórica,
filosófica e doutrinária).
Definiu uma filosofia da contabilidade (foto 3 em anexos) a qual colocava as
contestações lógicas contra o patrimonialismo e expôs comprovando, porque a contabilidade
sempre estudou o patrimônio (Masi, 1955).
- Inclusive, a principal revista italiana que se chamava “Rivista Italiana di Ragioneria” (Revista italiana de
Contabilidade) passara a se chamar “Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale” (Revista Italiana de
Contabilidade e Economia Aziendal) e até hoje soa assim o título.
7
– Recentemente Amaduzzi (2006, p. 41) escreveu: “A economia aziendal (...) não tem o interesse de substituir e
eliminar a contabilidade e as técnicas de gestão (...) tem somente o interesse, deixando intacto o conteúdo intrínseco
da contabilidade, de enriquecer com matéria viva e método lógico o estudo que à contabilidade competia, compete
e competirá”. Mesmo assim dá-se a entender que a parte mais intelectualizada ou sublime da contabilidade ela
viria a apropriar para si.
6

Colocou o estudo contábil em três ramos: o da relevação, o da estática e a dinâmica.
Nestes três campos teceu toda a lógica dos estudos substanciais da disciplina contábil, e fez
cerca de quase vinte obras para determinar sua sólida teoria (Masi, 1968).
A relevação seria o conjunto de meios, sistemas, métodos, instrumentos, e engenhos de
levantamento e técnicas de informação, para fazer demonstrar os fenômenos patrimoniais, tal
como podemos exemplificar os balanços, as demonstrações, as contas, os orçamentos, entre
outros meios de “dar ênfase” aos fenômenos patrimoniais.
A estática seria o estudo do patrimônio em dado momento, no seu esquema, e estrutura,
no seu aspecto qualitativo que representa as espécies de capital, os grupos, os nomes das contas,
dos tipos de riqueza, e no seu aspecto quantitativo que expressa os valores, as quantidades, a
moeda que avalia os variados tipos de capital, no entanto, estendendo sua visão na análise do
equilíbrio, funcional, financeiro, e estrutural. Esta doutrina considerada do equilíbrio fora
discutida pelo mestre na sua obra “Statica patrimoniale”( foto 4 em anexos), a qual dedicou
dois volumes. Em suma a estática patrimonial seria o estudo das qualidades e quantidades
patrimoniais e conseqüentemente do equilíbrio (Masi, 1945).
No setor considerado dinâmica patrimonial, deu ênfase aos estudos da movimentação
dos investimentos e suas respectivas consequências, no caso não apenas a condição do capital
de giro, e igualmente as morfologias dos movimentos e ações patrimoniais, nos estudos também
dos financiamentos, custos, receitas e resultados que tão bem trabalhou em análise de balanços
na sua “Analisi finanziarie e reddituali in relazione al capitale delle imprese”( foto 6),
promovendo uma nova vertente de consultoria contábil.
De modo geral a dinâmica é o estudo dos investimentos, financiamentos, custos,
receitas, e resultados (veja foto 5). Fora o interesse de análise que deveria cumprir o papel do
contador como orientador gerencial (Masi, 1939,1947).
Condescentemente todas as obras de estudos desenvolvidas nos EUA, Alemanha, e
França (países precursores das análises patrimoniais), quando focavam os cálculos e
consultorias sobre os fenômenos financeiros, redituais, e de gestão principalmente, tinham
como esforço incluir os três ramos de estudo, o que demonstrava a generalidade e abrangência
de tal teoria especial.
Embora sua idéia não fosse tão aceita em solo Italiano, devido à lógica, ela conquistou
o mundo pelas afirmações em raro rigor filosófico. Os países que mais divulgavam seus escritos
eram a Espanha, Portugal, França, Brasil, Argentina, entre outros. Assim, ela serviu de base
para uma nova proposta ou um renovado cientificismo dentro da contabilidade.
6 - O PROBLEMA PATRIMONIALISTICO, A TEORIA DO EQUILÍBRIO E
APERFEIÇOAMENTO DA ESTÁTICA, E AS BASES PARA UM
NEOPATRIMONIALISMO
O patrimonialismo atingiu uma evolução muito consistente, no entanto, mesmo assim,
possuía limites de sua extensão. Entre os quais pronunciamos quatro:
1ª) Os campos de estudos eram gerais e importantes, todavia, poderiam ser
subdivididos em mais, ou até, se transformarem em alguns analíticos, os quais
poder-se-ia observar. Porque os conceitos da estática e dinâmica eram
generalizados, podendo firmar um estudo sistemático para os fenômenos
específicos.

2ª) Existia uma necessidade de considerar o mercado dentro de uma razão
para o fenômeno patrimonial, de modo que, a tal fosse relevante no seu
comportamento. O patrimonialismo preocupou até porque questões da época (na
pesquisa e definição científica de nossa ciência) com o fenômeno e a autenticidade
da contabilidade, preterindo os entornos ambientais.
3ª) Houve também entre os termos da estática e dinâmica, certas definições
que não foram totalmente solucionadas, como exemplo, não se poderia
conceber a rentabilidade necessariamente como recurso para o desequilíbrio, até
porque, esta seria um problema de dinâmica por delimitação. E esta delimitação
provocou problemas na abrangência e interação do fenômeno e seu
comportamento
4ª) Faltou lógica matemática ou raciocínios em simbologias presumindo
hipóteses e ilações em modelos de comportamentos dedutivos “a priori”. Estes
métodos produzem demonstrações e mostrações das leis a serem definidas, ou dos
axiomas a serem considerados.
Dentro desses limites a escola patrimonial que surgia no mundo começou a apontar uma
nova perspectiva, de modo que os estudos de consultoria dos anglo-saxões, e alemães,
apontavam para uma nova tendência doutrinal (embora os primeiros fossem pragmáticos
demais para proclamarem teorias válidas, a não ser ideias isoladas dos termos relativos mais a
psicologia humana, do que relativas ao patrimônio8). Em Portugal houve busca de respostas
para a análise de custos e do patrimônio, ou normatização, também. No Brasil, inúmeros estudos
sobre a relevação, equilíbrio e dinâmica perduraram9.
– Foi o caso da chamada “teoria dos agentes”, “hipóteses de incentivos”, e “teoria do mercado eficiente”. As
duas primeiras geraram uma teoria contratual da firma, com um conteúdo extremamente personalístico, e também
psicológico; contribuição na área de psicologias empresariais ou relações ambientais e pessoais ao patrimônio,
mas, não constantes na essência patrimonial. Isso gerou também a chamada “vertente positiva” que inclui tudo a
uma experimentação, todavia, reconhecendo a contabilidade apenas como informação retrocede ao passado e
obviamente, cai num problema filosófico das ciências sociais, o de não produzir evolução dentro da teoria, ou do
processo fenomenológico, mas dentro do melhor modelo experimental, o que faz cair em círculos questionadores
de verdade (SILVA, 2009). Escobar (1975, p.21) comenta: “O empirismo adota a forma de uma “teoria do
conhecimento” empenhada em localizar as garantias da prática do conhecimento. Desde logo ele reflete menos,
ou não reflete, estrutura do processo de conhecimento e no lugar disso se ocupa em legitimar fora a verdade do
conhecimento que propõe” e complementa(p. 24) Essa linha positivista, hoje neopositivista, se caracteriza, em seu
empirismo de base, em reduzir a ciência ao que é aparentemente dado na prática científica(...) E para o positivismo,
enfim, o “método” consiste em variedades de abstração, diferentemente( conforme se poderá ver mais adiante) do
método como dinâmica mesma dos conceitos.”. Portanto, sai muitas vezes do contexto de “filosofia”, “teoria” ou
até “experiência” dentro da própria “prática teórica”.
9
-– Podemos citar todas estas obras como fundamentais para a definição de uma escola patrimonialista no Brasil
e em Portugal e no mundo: ALOE, Armando. Contabilidade Geral. 6ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 1976.; AUTUORI,
Luiz. Fundo de Comércio (Locação Comercial). 2ª ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957.; D`AURIA,
Francisco. Contabilidade Geral (Teoria da Contabilidade Patrimonial). São Paulo: Companhia Editora nacional,
1956.; DIAS, Fernando Caetano. A técnica da Leitura dos Balanços. 2ª ed. Lisboa: Livraria Moraes, 1944.;
FERREIRA, Rogério Fernandez. Normalização Contabilística (Dissertação de Doutoramento). Coimbra: Livraria
Arnaldo, 1983.; FLORENTINO, Américo Mateus. Classificação de Patrimônio para uma análise econômica dos
Balanços das empresas. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1963.;FRANCO, Hilário. Fundamento
Científico da Contabilidade. São Paulo: Ed. Revisora Gramatical, 1950.; JÚNIOR Frederico Herrmann.
Contabilidade Superior. 9º edição, São Paulo. Ed. Atlas 1972.; KOLIVER, Olívio. Estrutura e Análise de Balanços.
4º Ed. Porto Alegre: Staff editora Limitada, 1971.;MELLO, Carlos Espírito Santo S. de. Análise de Balanços (da
empresa, sob o ponto de vista financeiro). Lisboa: Portugália Editora, 1953.;MOITINHO, Álvaro Porto. A Teoria
das Contas Positivas e das Contas Negativas - suas vantagens práticas. Congresso Interamericano de ensino
superior de contabilidade. Guanabara: FCEUNP, 1966. ; MONTEIRO, Martim Noel. Pequena História da
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Dentre as conquistas podemos ressaltar os empreendimentos de Sá (1953), porque este
convictamente patrimonialista, desde as suas principais obras “Filosofia da Contabilidade”
(veja foto 7) apontava uma contabilidade com forte base masiana.
Entre os anos da década de 50, fez experiências em mais de 1400 empresas num período
não inferior a 10 anos, vindo a embasar uma importante teoria sua, a do equilíbrio chamada
também de “Teoria do capital das empresas” (Sá, 1965) (veja foto 8).
A estática segundo Masi (1945) era a doutrina do equilíbrio, mas este estado ou
fenômeno, concebido como tal, não poderia existir sem ter causas, na sua concepção elas seriam
estruturais e coordenativas, todavia, no limite da estática (isto é sem incluir os principais
fenômenos da dinâmica), voltada para um diagnóstico e prevenção dos fenômenos patológicos.
Para Sá, em sua contundente pesquisa elas estavam em dois principais fenômenos
dinâmicos: o giro dos valores e o processo de formação do resultado, tal como discursava
em suas leis do equilíbrio, conclusões de sua tese:
“1 – Existem pontos de equilíbrio dos diversos componentes
patrimoniais que, em sistema, produzem harmônica estrutura do capital;
2 – O equilíbrio dos valores se reconhece pela plena
capacidade de obtenção do rédito e da cobertura das exigibilidades, nos
diversos momentos da vida aziendal, dentro dos princípios de
sobrevivência e dilatação do capital;
3 – São causas fundamentais da promoção do equilíbrio: o giro
dos valores e o processo da formação do rédito...”
(SÁ, Antonio Lopes. Teoria do capital das empresas. Rio de Janeiro:
FGV, 1965.).

Sá então chegou a concluir que o equilíbrio era uma conseqüência da dinâmica, de certa
forma quebrou o paradigma da delimitação estática, fazendo evoluir o conhecimento tal como
uma revolução científica (KUHN, 2001).
Na década de 70, em especial visita a Mais; Sá (1997) fora persuadido a aperfeiçoar a
sua tese de doutorado e transformá-la em uma teoria geral. O mestre italiano considerou limites
em seu patrimonialismo, ainda mais considerando os meios ambientais como preteridos na
formação do objeto fenomenal.
Na década de 80, com as orientações de Manuel Ortigueira Bouzada, Sá passava a
raciocinar “a priori”, e dentro da teoria, o que poderia ser realizado em matéria de organização
filosófica (Escobar, 1975), então, não prescindindo as bases de D`auria(1959) e Rossi(1882)
fizera a sua “Teoria das Funções Sistemáticas” onde organizou em funções os fenômenos da
dinâmica patrimonial.
Contabilidade. 2ª ed. Lisboa: Ed. Europress, 2004. ; NASCIMENTO, José Amado. Filosofia da Contabilidade
(XII). Revista Brasileira de Contabilidade. Rio de Janeiro: CFC, Ano XV, nº 54, jul/set de 1985.; PFATZGRAFF,
Rogério. Aspectos científicos da contabilidade. 3º edição. Rio de Janeiro: Livraria Tupã. 1956.; RODRIGUÊS,
Alberto Almada. Da patrimoniologia a patrimoniometria: patrimoniologia, a nova contabilidade. Jornal do Técnico
de Contas e da Empresa, Lisboa: PUBLISTUDOS, v.28 ,n.367 ,p.93-94, abr.1996.; STEINSTRASSER, Albino
Mathias. Componentes do ativo e a analise externa. Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre : CRCRS, ,n.29 ,p.9-19, set./nov.1981.;VALLE, Francisco. As tendências positivas do Prof.
Francisco D`auria. Revista Paulista de Contabilidade, São Paulo: SCSP, vº 51, nº 440, 1973.;VIANA, Cibilis da
Rocha. Teoria Geral da Contabilidade. Volume I, 5. Ed., Porto Alegre: Livraria Sulina Editora, 1971.; SILVA,
Fernando Vieira Gonçalves. Mercados Custos e Política de Vendas. Lisboa: APOTEC, 1980. TOURINHO, José
Basto. Fundo de Comércio (Origem – Evolução – Atualidade). Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti, 1954.

Em 1986 demonstrou em Congresso Brasileiro tais ideias, o que veio a culminar numa
“Teoria Geral do Conhecimento Contábil” (veja foto 9) em 1992, esta segundo ele próprio
comenta, seria uma base para o neopatrimonialismo (Sá, 1992,1997), portanto, de embrião na
década de 70, estava nascituro o processo doutrinal dessa nova proposta em ótica patrimonial
dentro da contabilidade, como um marco em sua história doutrinária.
As fotos traduzidas em anexo, por ordem crescente, revelam uma evolução dos trabalhos
de Lopes de Sá, todavia o livro que será mais bem explorado será o central da doutrina, a
chamada “Teoria Geral do Conhecimento Contábil”.

7 - O CONTEÚDO DA TEORIA GERAL DO CONHECIMENTO CONTÁBIL E O
NEOPATRIMONIALISMO
A teoria geral segundo Sá (1992) teve como esforço nada mais do que ajuntar a essência
das teorias preconizando o objeto contábil, isto é, o fenômeno patrimonial, e suas relações
lógicas.
Inicialmente, o neopatrimonialismo defende uma racionalização dos fenômenos, ou
seja, ele pode ser entendido por três razões: uma essencial, outra dimensional e outra
ambiental.
A essencial diz respeito à natureza do fenômeno, ou ele “em si”, podemos considerar a
necessidade, finalidade, meio e função:


Necessidade – o que, ou qual carência faz produzir o fenômeno.



Finalidade – objetivos, e escopos racionais da necessidade.



Meio – riqueza material.



Função – movimento da riqueza em prol de satisfação da necessidade.

Sobre as funções temos um conjunto de 8 que se classificam em sistemas, são elas:
1) Liquidez – sistema de movimento financeiro
2) Resultabilidade – sistema de movimento de resultado
3) Estabilidade – sistema de equilíbrio
4) Economicidade – sistema de vitalidade
5) Produtividade – sistema de eficiência
6) Invulnerabilidade – sistema de proteção dos riscos
7) Elasticidade – sistema de crescimento
8) Socialidade – sistema de entornos da riqueza
As razões dimensionais já compreendem a demonstração do fenômeno, como se torna
inteligível pela ótica das informações. Assim entende-se:
a) Causa – créditos e origens informativas
b) Efeito – débitos e aplicações informativas

c) Qualidade – espécies e caracterização da riqueza
d) Quantidade – moeda, e valores da riqueza
e) Espaço – aziendal, lugar empresarial
f) Tempo – época de registro, exercício social, marco da ocorrência do fato
Nas relações dimensionais temos um grande número de pesquisas em torno de análise
e perícia contábil, que tem como escopo verificar se há ou não exatidão das informações de
acordo com o correto comportamento do fenômeno patrimonial. Fora isso as pesquisas
pragmáticas que pensam ser a informação objeto sublime da contabilidade.
E temos as relações ambientais, em relação aos entornos ou continentes que formam o
fenômeno, neste caso, podemos considerar os ambientes exógenos e endógenos.
Os ambientes exógenos possuem relações com o mercado que influencia o fenômeno
patrimonial. Neste caso podemos citar, a oferta, a demanda, a inflação, as devastações, as
guerras, as crises, os movimentos políticos, a intervenção do estado, o cliente, a política
tributária, o sistema econômico, os preços de mercado, a publicidade, a imagem, os fenômenos
da natureza, entre outros mais acontecimentos econômicos que promulgam ou não um
fenômeno, em específico comportamento.
Os ambientes internos são nada mais que os entornos “dentro” da empresa, dessa
forma, podemos citar, o trabalho humano, o esforço, a organização administrativa, o conflito
psicológico, a vontade dos proprietários, os esforços para o desenvolvimento, as práticas de
política administrativa entre outros.
Portanto na concepção do neopatrimonialimo, os fenômenos em essência se formam em
ambientes específicos, o interno e externo.
Além disso, o neopatrimonialismo preconiza dois conceitos básicos: o de eficácia e
prosperidade.
A eficácia demonstra se o fenômeno atinge as metas das necessidades específicas ou
não. Suponhamos que uma empresa precise absorver os custos no valor de $ 800,00 e consiga
vender $ 1.000,00 de forma óbvia, no exemplo singelo, ela satisfaz a necessidade se for
concretizada. Todavia, se vendesse $ 700,00 o fenômeno seria ineficaz.
O que nos faz concluir que o comportamento é bom somente quando a empresa satisfaz
as necessidades e nos oito sistemas temos cerca de 8 necessidades:
 Necessidade do sistema de liquidez – pagar as dívidas
 Necessidade do sistema de resultabilidade – cobrir os custos e despesas
 Necessidade do sistema de estabilidade – manter o equilíbrio na coordenação
 Necessidade do sistema de economicidade –manter a vitalidade
 Necessidade do sistema de produtividade – manter a eficiência
 Necessidade do sistema de invulnerabilidade – cobrir os riscos
 Necessidade do sistema de elasticidade – crescer saudavelmente
 Necessidade do sistema de socialidade – interagir beneficamente com o ambiente

A necessidade depende do meio para fazer agir no espaço e tempo, as necessidades
igualmente são outros meios gerais que temos distinguidas em inúmeros espécies:
Tabela 1: Quadro dos meios
Sistema
s

Meios tradicionais

Meios supratradicionais

Liquide
z

Estoques, Créditos, e disponíveis.

Imobilizados, créditos a longo prazo,
elementos de aumento de capital próprio e
captação.

Resultab Receitas.
ilidade

Permutações do ativo, negociações com o
endividamento, inversões de resultado,
doações,
receitas
não-operacionais
e
eventuais.

Estabili
dade

Circulação, e rendimento dos valores, uso da
produtividade, redução dos desperdícios, etc.

Qualidades e Quantidades.

Produtiv Produção,
estocagem,
materiais, Redução
de
desperdício,
políticas
idade
crediário, imobilização uso dos administrativas modernas, uso de tempos e
disponíveis, e das finanças (meio movimentos.
patrimonial ou operação).
Invulner Provisões, reservas, Depreciação.
abilidad
e

Proteção das receitas, dos bens de venda, do
uso e administração do patrimônio, etc.

Elasticid Capitalização, giro do ativo, retorno Aumento da capacidade financeira, reditual,
do capital próprio, da captação, da
ade
geral do empreendimento.
mercadologia, etc.
Socialid Políticas internas e externas da empresa Marketing, governança corporativa, política
ade
(distribuição de resultados, pagamentos, de auxílio a funcionários, políticas ambientais,
incentivos, promoções, publicidades).
etc.

Fonte: Elaboração própria.
Logicamente, quando o patrimônio consegue um grau de eficácia constante atingindo a
cobertura das necessidades pelos meios, a empresa consegue a prosperidade.
Dentro da teoria podemos abordar que se todas as eficácias forem constantes o
patrimônio possuirá uma prosperidade geral.
Isso socorre a um princípio geral: “quando a soma da eficácia de todos os patrimônios
implicar na soma da eficácia de todas as células sociais, em regime de harmônica interação, isto
implicará, logicamente, na eficácia social, o que equivalerá à anulação das necessidades
materiais da humanidade” (SÁ, 1992, p. 264).
Igualmente, o neopatrimonialismo como conseqüência perfaz os desenvolvimentos de
novas pesquisas o que condensou nas propostas de duas teorias: a da interação e a dos campos.
A teoria da interação deduz nada mais que um sistema deve ser interagente de outro,
ou seja, que existem condições interativas sejam elas perfeitas ou não.
A teoria dos campos, semelhante à da Física, coloca que o mundo dos eventos transmite
cada um, específico fenômeno e comportamento, supondo inúmeras hipóteses de raciocínio.
O neopatrimonialismo fora se formando com tais teses, algumas principais, outra
complementares; não colocamos detalhes que iniciam com uma concepção mais profunda do
fenômeno patrimonial explorando os limites de doutrina anterior (o patrimonialismo masiano),
mas apenas uma apresentação brevíssima.

A escola brasileira neopatrimonialista é formada pelos seguintes nomes (alguns deles):
Alexandre Alcântara, Ana Maria Lopes de Sá, Carlos Alberto Serra Negra, César Kroetz,
Cleber Batista, Daniel Gerard Batista, Dirson Cerqueira, Cleber Antunes, Paulo Cesar
Consentino dos Santos, João da Costa Lisboa, Elizabeth Marinho Serra Negra, José Paulo
Cosenza, Lauri Basso, Luiz Fernando Coelho Rocha, Luiz Santos, Marco Antonio Amaral
Pires, Maria Elizabeth Pereira Kraemer, Nilton Aquino Andrade, Pedro Onofre Fernandes,
Tatiana Laiane Souza dos Santos, Vagner Antônio Marques, Valério Nepomuceno, Werno
Herckert, Wilson Zappa Hoog, Hugo Leonardo, Rodrigo Antonio Chaves da Silva, entre outros
mais que por delimitação de informação pedimos vênia por não citar.
Tanto em solo estrangeiro como nacional ela vêm se destacando principalmente no
evento que reúne a qualidade e o núcleo dos expositores dessa corrente, o chamado Prolatino,
organizado pelo próprio Professor Sá (veja foto 10) .
Portanto, a teoria especial do neopatrimonialismo forma um capítulo especial na história
da contabilidade.
8 - O FUTURO DO NEOPATRIMONIALISMO, OU SUA EVOLUÇÃO NO FUTURO
DA CONTABILIDADE
O neopatrimonialismo proclamou, conforme a revisão e descrição documental dessa
pesquisa, inúmeros pontos a serem aprofundados, todavia, Sá (1999), comenta que não existe
teoria pronta, ou acabada.
Consideravelmente, o que Kuhn (2001) demonstrou, foi que em cada teoria possui um
paradigma específico e a quebra do mesmo supõe uma revolução.
Isso na ciência é normal não somente nos tipos de descobertas, mas também nas
doutrinas específicas (como é o caso da contabilidade).
Há pontos do Neopatrimonialismo que supõem melhoramentos ou perspectivas de
novas pesquisas. Entre eles:
1. O conceito de eficácia, tão ressaltado, fora coloca como satisfação da
necessidade. O conceito de prosperidade, todavia, supõe no neopatrimonialismo
uma noção geral, e a eficácia noção particular. Todavia, prosperidade é eficácia
constante, e todos os sistemas podem ser eficazes, este a prosperidade singular
de cada sistema.
2. Em 2005 dentro do processo básico de pesquisas racionais, Zappa Hoog
(2005) propôs que o sistema de invulnerabilidade deveria se interagir como os
demais10, embora, sem bases de lógica matemática ou experimental foi um
raciocínio exeqüível dentro da ótica de pensamento, todavia, isso mostra que as
funções precisam uma das outras para existir comportamentos eficazes.
10

– Ele em co-autoria com o Sá, fizera o seguinte teorema:
“A interação sistemática forte entre os sistemas de funções de invulnerabilidade e o de
economicidade, entre o de invulnerabilidade e o da estabilidade, entre o da invulnerabilidade e o de
liquidez, entre o da invulnerabilidade e o da resultabilidade, é o que sustenta a “preservação” da
riqueza patrimonial e social das células sociais, logo, é a proteção dos riscos que podem afetar as
funções básicas do patrimônio, que permitem a continuidade da vida deste, ensejando a da célula
social.”(HOOG, Wilson Zappa; SÁ, Antônio Lopes de. Corrupção, Fraude e Contabilidade.
Curitiba: Ed. Juruá, 2005, p. 16)

3. O conceito de eficiência é ligado ao sistema de invulnerabilidade, e todos os
meios devem ser eficientes. Obviamente, a eficiência é um elemento que atenta
à velocidade e uso racional dos meios para uma absorção e melhor uso das
matérias. E deve ser voltada para todos os sistemas, ou leva a uma condição geral
e não autônoma desse fenômeno.
4. A visão da estática e dinâmica fora modificada. A estática apresenta-se no
sistema de estabilidade, e a dinâmica em todas as funções. Todavia, funções são
movimentos. E o equilíbrio mesmo supondo dinamismo é um estado igualmente
momentâneo, isto quer dizer, que pode existir lugar para novos sistemas, tal
como, para colocar a estática concebida como dado momento, e a dinâmica como
sucessivos momentos.
5. A relação dimensional é concebida como expressão do fenômeno, e como tal
não pode ser misturada com “durabilidade” e “espacialidade” patrimonial, ou
“substância” do mesmo.
6. Existe uma noção de interação perfeita e imperfeita, mas, a noção de
imperfeito indica “imperfeição fenomenal”, ou seja, que a existência do
acontecimento material se “dá pela metade”, o que em filosofia é inaceitável, a
“coisa em si” não é imperfeita, é uma maravilha da criação, mesmo em se
tratando de elementos materiais.
Nestes pontos há posições para a criação de um neopatrimonialismo avançado, que com
a continuidade do nome pode ser concebido como filosófico. Ou seja, um neopatrimonialismo
filosófico que perfaz respaldo nestas saliências a serem melhoradas.
Os pontos 2, 3 e 6 supõem uma relatividade dos sistemas, ou seja, uma existência de
autonomia neutra em certo grau do comportamento patrimonial, que possa ser julgada com as
demais.
Os pontos 4 e 5 interferem numa noção de espaço ou proporções dos fenômenos que se
interagem com determinadas quantidades gerando uma potência. E a durabilidade supõe uma
temporalidade com vistas a uma velocidade, duração, potência, ou intensidade, relativas aos
fenômenos patrimoniais. Tal como na Física, o patrimônio pode ser definido, como um espaço
proporcional das qualidades, e como um tempo de duração dos movimentos na continuidade,
isto é, um espaço-tempo.
A noção de eficácia singular no ponto 1 indica uma geral. Pode existir a eficácia geral
com as conseqüências das particulares dentro do raciocínio teórico. E igualmente, a
prosperidade como geral pode ser entendida como um conteúdo particular, isso quer dizer, se
há eficácia, e esta é constante existe a prosperidade da liquidez, da resultabilidade, estabilidade,
etc., que só podem vir com o estado de fortuna11 em cada uma delas.
Da mesma maneira entende-se que o conceito de interação imperfeita, no ponto 6, exige
respaldo. O estudo da interação que pode ser eficaz ou não, mas ela em si, nunca pode ter
imperfeição, ou compreendendo que tal consideração assume defeito no fenômeno e não no
estado, e a criação da natureza divina é incompreensível, e a “coisa em si”, indefeituosa.
Logo, com estas bases Silva (2009, p. 263) perfaz novas propostas de um
Neopatrimonialismo chamando de “Neopatrimonialismo Filosófico”, cuja primeira
– Fortuna é um conceito muito definido por D`auria (1953) indica nada mais do que o resultado do ganho
contínuo do patrimônio, ou seja, em outros termos seria o resultado da eficácia constante que gera prosperidade.
11

compreensão seria relativa à noção de uma relatividade-interdependente, ou seja, os fenômenos
se interagindo um com o outro:
Relatividade-interdependente (visão filosófica dos sistemas)
Liquidez- Resultabilidade
Liquidez- Estabilidade
Liquidez-economicidade
Liquidez- Invulnerabilidade
Liquidez- Produtividade
Liquidez-Elasticidade
Liquidez- Socialidade ....

Temos o exemplo apenas da liquidez na relatividade-interdependente, todavia, esta
equivale a todos os sistemas.
Assim, os campos para os estudos seriam infinitos, por exemplo, no campo da
resultabilidade da liquidez, teríamos a folga financeira e os giros na transmissão de lucros, ou
como se pode reduzir os custos pelos elementos financeiros, também a interação das dívidas
com as despesas, o movimento do ativo e passivo circulante com os custos e receitas, e
igualmente, os estudos do crédito com as saídas de gastos, etc., no estudo da resultabilidade,
temos também o resultado da liquidez em relação à proporção, à intensidade, à circulação, ao
endividamento, à captação, à tendência de lucratividade, e inúmeros outros fatos que
contribuem para a relatividade, que indica como ficaria um resultado de acordo com os
elementos e administração das finanças, assim assumindo uma dúbia expressão de
comportamento.
Neste raciocínio que se imagina um equilíbrio da liquidez, uma proteção da liquidez,
uma produtividade, elasticidade, socialidade, e assim por diante.
A teoria do espaço-tempo patrimonial, compreende toda a fenomenologia quantitativa,
em relação ao patrimônio como “espaço” e toda a durabilidade de fenômeno como “tempo”
assim a existência, marcha, e continuidade de uma empresa, se concebe pelo “espaço-tempo”.
E numa ótica dedutiva compreende a energia patrimonial numa só fórmula como na
Física (na tentativa de explicar o mundo em uma só maneira):

Dsb = MCP CpSb x V 2

 Dsb  Pr
Assim, se a dimensão da substância do espaço-tempo patrimonial, é obtida pela massa
do capital próprio (MCP) capitalizada substancialmente (CpSb), e sua velocidade(V2)
constante, e se isso acontecer consistentemente temos o sinal de aumento da dimensão
substancial ( Dsb) em contexto revela fortuna que incide a prosperidade(Pr).
Nestes pontos que o neopatrimonialismo de Silva (2009, p. 259 e ss.) se expõe e ao
mesmo tempo coloca novas proposições como proposta.
E compreende-se que as partes a serem ressaltas são propostas, todavia, convencionados
para uma nova etapa da contabilidade, uma nova história, com grau de filosofia patrimonial,
tende a começar.
E a evolução da história do neopatrimonalismo começa formando uma nova história
para o futuro da contabilidade, com perspectiva de pesquisa na sua histórica proposta porque a
história sublime é a do futuro como disse Vieira (s/d), e o futuro só pode existir em avanços nos
estudos patrimoniais, o que tudo aponta para uma teoria da filosofia neopatrimonial.

9 - CONCLUSÃO
Concluímos que os principais movimentos doutrinais da contabilidade aduziam uma
nova forma de pensar e, como efeito, colocavam posições, traduzindo uma essência, esta
revelada de maneira substancial pelo patrimonialismo de Masi (1893-1977) que a contabilidade
estuda o fenômeno patrimonial como centro de sua investigação.
O patrimonialismo nos limites infinitos de sua questão e investigação, ocasionou numa
nova teoria doutrinal na contabilidade, demonstrada pelo neopatrimonialismo que encetou três
novas óticas de estudo: a das relações dos fenômenos patrimoniais, a das funções sistemáticas,
e a das teorias complementares, mostrando um marco fundamental em 1992 com a “Teoria
Geral do conhecimento contábil” que entrou para a história da contabilidade como primeira
teoria geral do fenômeno patrimonial.
O futuro do neopatrimonialismo por descendência está no panorama filosófico ou no
avanço dos seus campos de estudo, respaldando os pontos de seu limite, o “neopatrimonialismo
filosófico” cumpre as existências teóricas a serem exploradas em três básicas teorias: a
relatividade-interdependente, o espaço-tempo e a dimensão substancial, assim respaldando, e
melhorando mais o ponto-de-vista da essência patrimonial, porque a história inclina-se para o
futuro da contabilidade, ou melhor uma história do futuro, que nada mais pode estar que no
avanço, o que enseja sempre novas posições e novas perspectivas de pesquisa na busca da
essência da ciência patrimonial nos píncaros da razão e da intelectualidade espiritual sobre o
fenômeno da riqueza administrável.
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ANEXOS

Foto 1: Gino Zappa

Fonte: www.economia.unipv.it pesquisa realizada em 10 de Fev. 2009.

Foto 2: O professor Vincenzo Masi

Fonte: Masi (1968), extraído de seu artigo editado na revista paulista de
contabilidade.

Foto 3: A obra “Filosofia della Ragioneria” de Vincenzo Masi(1955)

Fonte: Elaboração própria.

Foto 4: O segundo volume da “Statica patrimoniale” de Masi

Fonte: Elaboração própria.

Foto 5: A obra “Dinamica patrimoniale” de Masi no seu segundo volume

Fonte: Elaboração própria.

Foto 6: A obra “Analisi finanziarie e reddituale in relazione al capitale in gestione
nelle imprese” de Masi

Fonte: Elaboração própria.

Foto 7: A explicação inicial da obra “Filosofia da Contabilidade” de Lopes de Sá,
primogênita no mundo com tal nome.

Fonte: Elaboração própria.

Foto 8: A tese de doutorado de Lopes de Sá chamada “Teoria do Capital das
Empresas”

Fonte: Elaboração própria.

Foto 9: Abertura da “Teoria Geral do conhecimento contábil” de Sá

Fonte: Elaboração própria.

Figura 10: Foto do professor Antonio Lopes de Sá em capa de seu livro, na
década de 80

Fonte: Elaboração própria.

