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Geralmente usamos os termos nominal e geral para classificarmos os fenômenos 

patrimoniais. Ou seja, todos os fenômenos possuem um nome, e geralmente, uma 

colocação na estrutura patrimonial tradicional. 

Todavia, a teoria contábil se divide entre FENÔMENOS PATRIMONIAIS de 

menção NOMINAL, tal qual, de condição OCULTA. 

Os fenômenos nominais são os visíveis e clássicos, como uma venda, um custo, 

uma reserva, um ativo, etc. 

Os ocultos, são aqueles invisíveis, mas por um processo indireto, de 

consequência, e de embutimento, não apareciam na dinâmica patrimonial, vindo a surgir 

depois como que de “surpresa”.  

Isto é, os fenômenos ocultos são aqueles que aparecerão com o decorrer da 

dinâmica patrimonial, e que são invisíveis hoje, mas visíveis amanhã, ou seja, existirão, 

contudo, estão dentro dos fenômenos patrimoniais atuais. 

O “oculto” e o “invisível” é mais a forma de ocorrência, e logo, as consequências 

dos fatos.  

Podemos dar diversos exemplos, como o caso de um crédito a curto prazo. 

Ele tem um tipo de posicionamento visível, todavia, PODERÁ ter uma receita de 

juros, portanto, aparecerá um fenômeno que hoje está encrustado nele, isto é, está oculto. 

Por outro lado, pode existir também despesas de antecipação, despesas de 

devedores duvidosos, de atrasos, custos indiretos, estes são ocultos.  

Portanto, a teoria normalmente poderia ser dividida entre fenômenos nominais, e 

fenômenos possíveis ou invisíveis hoje, mas posteriormente existentes amanhã, o que 

nominamos de fenômenos ocultos. 

A maioria dos teóricos favoreceu a uma classificação dos fenômenos patrimoniais, 

de tal sorte que também destacou-se os ocultos. 

Só que os fenômenos ocultos estavam mais na aparência das reservas ocultas. 

Tais fenomenologias eram os baluartes iniciais de toda a teoria dos fenômenos ocultos, 

passíveis de gestão.  

Estas poderiam ser geradas de duas maneiras: a primeira, de um erro de avaliação; 

a segunda, uma condição da mais valia invisível de um ativo, mas que se refletiria na 

condição da superioridade da situação da dinâmica patrimonial, consequente na imagem 

da empresa. 

Portanto, destas duas maneiras que temos as reservas ocultas, de tal sorte que 

alguns outros fenômenos ocultos o são também por erros de avaliação, embora a maioria 

seja mais por questões de superioridade, ou diferença de uma condição da atividade ou 

outra posição.  



Portanto, consideramos os custos ocultos como todos os fenômenos indiretos, 

invisíveis, imateriais, possíveis, de risco, contratuais, ou prováveis, produzidos 

normalmente no patrimônio, mas cuja ocorrência à primeira vista estaria embutida nos 

fenômenos normais, impregnada na circulação patrimonial natural ou acidental (por 

inconvenientes). 

Eles aparecem num certo momento admitindo a classificação normal, todavia, 

podem ser colocados ainda como custos ocultos, por uma questão mais profundamente 

gerencial. 

Um exemplo de sua relação, seria uma nota explicativa dizendo que o aumento 

dos custos ou despesas administrativas, foi causada por fenômenos ocultos ou custos 

ocultos imprevisíveis, mas ligados às comissões por exemplo. 

O mesmo podemos considerar um custo visível de salários, todavia, invisível de 

dano trabalhista que pode aparecer consequentemente. 

O excedente fora da previsão, mas que poderia ser tendente, é um custo oculto. 

Ao mesmo tempo, podemos ter custos ocultos de estoques, aqueles gerados por 

danos ligados às despesas de provisões dos bens de venda. 

Para todo o lado temos custos ocultos no patrimônio, bastaria que aparecesse 

custos indiretos que surgem pelo próprio ato administrativo, de tal sorte que todo o 

excesso não planejado, vindo de riscos, ou que aparecem por algum desalento gerencial, 

é considerado como custo oculto. 

O custo oculto era oculto, todavia quando surge aparece de tal maneira que passa 

a ser evidente. 

Menos custos ocultos, melhor para o resultado da empresa. 

Não são os únicos fenômenos ocultos, para cada um fenômeno patrimonial temos 

pois a sua condição oculta, que se retrata como possível, derivada, invisível, tendente, 

emergente, ou eventual.   

Quanto mais custos ocultos, pior para o resultado das empresas e para a sua 

capitalização, e quanto menores os seus valores, melhores os resultados, e logo, a 

condição de melhoria, de ampliação do empreendimento, se torna mais rápida, fácil, e 

possível. 

Muito ainda temos que ter sobre os custos ocultos, cuja teoria é praticamente 

inalcançável e pouco comentada, e poucos são os baluartes desse conceito, exigindo mais 

pesquisa e identificação.  

 


