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 "A empresa é uma coleção de projetos e conflitos" Brealey e Myers, 1999. 

 

 Qual é o objetivo da empresa?  E a resposta, quase sempre, principalmente para os 

iniciantes nas lides contábeis, com certeza absoluta responderiam: É LUCRO. 

  É fácil discordar, mas talvez não seja tão simples assim argumentar e convencer, pois há 

milênios, utiliza-se a Contabilidade para a apuração do LUCRO. Dirão outros, a dinâmica dos 

negócios agora é bastante diferente, e o importante é produzir Caixa, pois Caixa é o elo final do 

ciclo que aumenta o patrimônio e é chamado de lucro.  

 "Montar uma empresa ou um projeto de investimento, equivale a montar um quebra 

cabeça faltando peças" Luzio, Eduardo. 

 Parece-me óbvio e desnecessário esclarecer que gerar caixa, não é gerar passivo, não é 

gerar dívida, mas sim gerar o mais líquido de todos os ativos. 

 A empresa não "quebra" por falta de lucro, ela quebra por falta de caixa.  

 Analogias poderiam serem feitas: Nenhum prédio desaba imediatamente tipo "ouvi o 

estrondo e quando olhei ele estava caindo". Um prédio começa a desabar quando suas estruturas 

foram corroidamente construídas.  

 Assim também é a empresa. O Caixa está em toda e qualquer operação na empresa, e 

mesmo valores que "de imediato" não tem nenhuma ligação com as movimentações rotineiras, 

um dia serão caixa, mesmo aqueles que são considerados custos ocultos. 

 O segredo da boa administração consiste em tentar conhecer e mensurar este valor, à 

moeda do momento em que ele vier a ocorrer, ou seja, mantido o poder de compra. 

   Para isto é preciso ter estratégias. "A estratégia nasce de um contexto, de uma posição e 

de um conjunto de desafios que o mercado impõe a empresa", diz Eduardo Luzio. 

 Estratégia é a capacidade de responder, com rentabilidade, algo exógeno, que nos é 

imposto, nos ensina o "genitor dos asnos" agora virtual. 

 Uma boa estratégia seria "Nem usar e nem ceder créditos de mais". Lopes de Sá. Análise 

Contábil Gerencial, p. 143  

 A Empresa nasce, sabemos desde os primórdios anos iniciais do estudo da Contabilidade, 

quando algum investidor resolve colocar recursos para dar início ao negócio, e nós profissionais 

da contabilidade, simplificamos esta operação na forma de débito e crédito, ou seja Débito de 

Caixa e Crédito de Capital Social. A partir desta singela operação que poderíamos até chamar de 

"PARTO EMPRESARIAL" todo e qualquer movimento ou operação, econômica ou não, tem de 

imediato ou terá em algum momento futuro, efeito no Caixa.    

 Lopes de Sá, o maior Cientista Brasileiro da Contabilidade, quiça um dos maiores nomes 

da História da Contabilidade Mundial, e de quem me orgulho da correspondência que trocamos 

quando o assunto era conhecimento contábil, e sobre o qual tive a felicidade de escrever, como 

homenagem póstuma, na capa de seu último livro denominado Análise Contábil Gerencial:  "O 

insigne Prof. Lopes de Sá que tanto brilhou em vida, em defesa e pelo desenvolvimento da Ciência 

Contábil, mais uma vez demonstrada neste seu último livro, agora é uma nova estrela que brilha 

no firmamento, há anos luz dos simples mortais". Criador da TEORIA do 

NEOPATRIMONIALISMO Lopes de Sá tem como fundamento admitir "que no patrimônio tudo 

se transforma, tudo se relaciona, tudo se organiza em sistemas, todos os sistemas se interagem, 

tudo busca a eficácia e nada pode estar alheio aos continentes da riqueza das células sociais, 



estabelecendo-se todo um processo lógico de construção de uma teoria geral que possa alimentar 

todas as demais".  

 Por teoria entende-se conhecimento especulativo, metódico e organizado de caráter 

hipotético e sintético.  

 A mais clara, lúcida e pragmática definição de como se move a engrenagem empresarial 

e sua retro alimentação. 

 "O pragmatismo é uma corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é 

determinada pelo seu bom êxito prático." 

 A partir do momento que sai do CAIXA, o recurso começa a girar as engrenagens das 

células sociais, estagiando em várias MINI ou MACRO células - CICLO OPERACIONAL, até 

retornar a sua origem, necessariamente acrescido de algum delta, e ai recomeça um novo ciclo, 

que se repete infinitamente, proporcionando a longevidade ou a imatura extinção da empresa.    

 A ideia do NEOPATRIMONIALISMO e a análise de cada palavra, na visão lúcida de 

seu autor, é a mais eloquente interpretação da atividade empresarial em todas suas fases e etapas, 

o entendimento e a tradução literal quando ele afirma "o processo lógico de construção de uma 

teoria geral que possa alimentar todas as demais".   

 Retro alimentação esta que são as forças que transformam pequenas partículas do 

patrimônio em LUCRO até chegando ao seu estágio final que é o CAIXA. 

 Aumentar o valor inicial daquele recurso colocado à disposição da administração, para 

dar início aos negócios, é a regra básica numero um, em qualquer idioma, seja uma empresa com 

finalidade lucrativa, ou uma ONG de assistência social.  

 Lucro ou prejuízo são figuras bizarras e de opinião, e isto mostra-se claramente quando a 

RECEITA FEDERAL, nas chamadas EMPRESA DE LUCRO REAL e em suas mirabolantes 

adequações, pode transformar prejuízo contábil em LUCRO REAL, que de real somente tem o 

nome, pois é FISCAL, e até mesmo um LUCRO CONTÁBIL em PREJUIZO REAL, que também 

de REAL somente  tem o nome, pois na verdade é PREJUÍZO FISCAL.    

 Não é nosso propósito levar a discussão para a seara fiscal, pois as artimanhas perpetradas 

pelos legisladores fiscais ignoram solenemente toda e qualquer técnica ou lógica que lhes pareça 

desfavorável, ou seja, lhes apresente menor possibilidade de arrecadação.   

 Nossa intenção é discutir a lógica LUCRO gerando CAIXA, pois pode-se afirmar sem 

medo de errar que uma empresa pode "quebrar" sim, mesmo tendo lucro, e o mais simplório 

exemplo que poderíamos tomar é de que mesmo havendo lucro, este pode não ser capaz de 

remunerar os capitais, próprios e de terceiros, ser insuficiente para continuar financiando as 

operações, ou ainda, se comparado com o CUSTO DE OPORTUNIDADE, ser considerado 

inadequado ou insuficiente, pouco atrativo para o STAKEHOLDERS.   

 Simploriamente, citamos como exemplo: A empresa comprou por 1.000 a vista ou a 

prazo, não importa, e vendeu por 2.000 a prazo. 

 Houve lucro? Certamente, responderão todos. O cliente não pagou. Onde está o Lucro? 

Ocorreu simplesmente que a última etapa do LUCRO, o elo CAIXA, que fecha o ciclo, não se 

concretizou.    

 LUCRO é possibilidade, opinião ou até ficção, CAIXA é realidade, é o jargão adotado 

em Wall Street, a MECA do CAPITALISMO.   

 Você avalia um negócio pelo caixa que ele pode produzir, não pelo lucro que ele pode 

gerar.  

 LUCRO não paga fornecedores, não paga impostos, não paga salários. 

 Em 1976 através da Lei 6404, marco regulatório do mercado de ações que definiu 

situações e introduziu e inovou conceitos em que se pode afirmar, de que temos uma situação 



antes e outra depois desta Lei, que também pode ser aplicável as demais sociedades. Em seus 

artigos 193, 194, 195, 196, 197, bem como no parágrafo 4º do art. 202, nota-se claramente a 

intenção do legislador em criar mecanismos que chamou de Reservas, visando proteger o CAIXA 

da empresa, enquanto os VALORES apontados como LUCROS, efetivamente não fechasse o 

ciclo final irrigando o Caixa.  

 Lucro sim, é sempre bem vindo, mas vamos admiti-lo somente depois que ele estiver sob 

a nossa guarda, no Caixa.  

 É famosa a frase de um jogador de futebol americano chamado Rod Tidwell quando ele 

disse "Show me the money" 

 

 

 

 

 

 

 


