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Os americanos do norte inventaram uma Contabilidade a partir dos anos de 1930, 

cujo centro de gravidade deixou de ser a partida de dupla entrada para se tornar em algo 

baseado no juízo de valor (subjetividade). Isso mudou o eixo da história contábil e 

dividiu o mundo ocidental em duas percepções: aqueles que usam a Contabilidade como 

instrumento de informação, controle e planejamento (uniform accounting) e aqueles que 

a usam, prioritariamente, como informação para o investidor (full disclosure). O 

questionamento a ser feito é: essa dicotomia influenciou o desenvolvimento do método 

da partida de dupla entrada? Essa cisão histórica pode levar o método italiano à 

extinção? Responder essas questões exige alguma retrospectiva histórica. 

Inicialmente, ressalte-se que o estudo científico dedicado às contas contábeis é 

fruto dos esforços europeus, em particular, a Alemanha, a França, a Itália e a Bélgica. 

Os contadores norte-americanos em nada contribuíram para o desenvolvimento da 

partida de dupla entrada. Sequer produziram uma obra genuína sobre partidas dobradas. 

Eles se limitaram a seguir os passos dos europeus no final do século XIX e início do 

século XX. Mas, logo no início do século XX repudiaram essa contabilidade europeia 

para desenvolverem o que eles denominaram de contabilidade por evidenciação (full 

disclosure), patrocinada pela SEC (a CVM norte-americana). 

Nas primeiras décadas do século XX, o centro nervoso dos estudos da 

planificação contábil se situava na Alemanha e eram baseados nas partidas dobradas. De 

lá saíram os estudos de Schär, Schmalenbach, Nicklisch, Schneider e de muitos outros 

cujo objetivo era promover o debate do formalismo contábil entre monismo e dualismo 

dos planos de contas. Schmalenbach, além de adotar o monismo formal abriu a 

discussão sobre o processo de descentralização da estrutura empresarial, portanto, 

exatamente ao contrário do que propunham os norte-americanos. Schmalenbach (1902), 

em um artigo intitulado “O perigo americano”, criticou duramente as posições 

tayloristas. Schmalenbach, em 1927 já havia estruturado a sua primeira planificação 

contábil. Shär, por outro lado, numa interpretação marxista, entendia que a 

Contabilidade deveria seguir o circuito do dinheiro (Kreislauf). Schär (1911) foi o 

primeiro a abandonar as influências da teoria personalista ao adotar as teses 

materialistas duplo-contistas (Richard, 2000). A França não tardou em buscar os 

mesmos objetivos de planificação de suas contas contábeis. Segundo Standish (1990), o 

referido código nacional, o Plan Comptable Général, foi concluído em 1942 e 

publicado em 1943.  

Portanto, o uniform accounting, que é a uniformização das contas, se inicia nas 

primeiras décadas do século XX, na Alemanha, e ainda permanece até hoje nos sistemas 

contábeis de vários países. Nesse sentido, a partida de dupla entrada é o eixo desse 

sistema contábil. Seu estudo científico visa alcançar objetivos direcionados para os 



interesses da sociedade. Por exemplo, a planificação das contas contábeis tinha como 

objetivo: i) controlar os preços; ii) reduzir a sonegação fiscal com aumento da 

transparência das contas; iii) ajudar o governo a evitar erros em suas políticas 

econômicas e tributárias por meio da normalização contábil de cada indústria.  

De outra parte, os americanos do norte caminhavam em sentido oposto e isso 

determinou um novo rumo à Contabilidade. Mas, antes é necessário compreender 

brevemente alguns traços da história contábil dos EUA. O final do século XIX e início 

do século XX foi um período fecundo na busca da cientifização da Contabilidade nos 

EUA. Os representantes dessa fase são, entre outros, Hardcastle (1897) e Sprague 

(1898), influenciados pelo italiano Cerboni. Os norte-americanos, no início do século 

XX, também adotavam os planos de contas uniformes, trazidos da Europa. O Interstate 

Commerce Commission (ICC) exigia os registros contábeis por meio dos planos 

contábeis uniformes, especialmente nas ferrovias americanas. No entanto, como a 

planificação estava ocupando todos os espaços na contabilidade estadunidense, os 

primeiros a reagirem e a repudiarem essa cientificização foram os próprios profissionais 

contábeis, com receio de que isso poderia transformá-los em simples auxiliares, 

escriturários. O movimento contra a planificação das contas foi intenso e vitorioso. 

Afirma Montgomery (1927): “o julgamento é o nosso meio de usar esse ativo” e 

conclui, “a adesão servil às definições ou precedentes reduziria nossa utilidade a um 

ponto sem expressão”. Essa reação ao uniform accounting foi o divisor de águas para a 

contabilidade dos EUA, que rapidamente buscou outra alternativa: o full disclosure, que 

permitia relatórios (não-contábeis) e o juízo de valor (normatização) e mantinha o status 

quo dos auditores.  O full disclosure, afirma Mattessich (1979), “é a doutrina da farsa 

contábil”. Ela representou o abandono dos estudos científicos das contas e, por 

consequência, a rejeição à planificação, e tornou a partida dobrada irrelevante para os 

americanos. Disso defluem os Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos (PCGA) 

e, em seguida, estruturam os padrões contábeis (SFAS), que dominam o cenário 

contábil internacional atual (IFRS), justificados por uma Estrutura Conceitual 

pretensamente científica. 

Portanto, o que se pode concluir é que o estudo científico das contas, por meio do 

uniform accounting (planificação contábil), abortado pela eufórica retórica das normas 

(juízo de valor), poderia ter permitido um caminho diferente às partidas de dupla 

entrada que ficaram estacionadas na primeira metade do século XX. Pode-se afirmar, 

então, que, muito provavelmente, essa cisão fez com que a Contabilidade perdesse o 

foco contista (linguagem contábil) e permitisse a entronização da norma contábil como 

eixo para uma Contabilidade permissiva, pendular (subjetivista) cujo propósito foi 

manter o status quo do auditor norte-americano.  

Assim, resgatar os estudos acerca da Contabilidade alemã e francesa, que 

propiciaram avanços na planificação contábil, voltados para o interesse social, podem 

iluminar novos horizontes tecnológicos à partida de dupla entrada, como, por exemplo, 

partida de tripla entrada, partidas quádruplas. Senão, é possível que a extinção das 

partidas dobradas realmente ocorra. 


