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 O que se convenciona na atualidade, chamar de "Contabilidade”, não passa de 

informações altamente isoladas e desconectadas do contexto geral, via "Obrigações Acessórias" 

que são exigidas por algum órgão ou autoridade governamental, às vezes até não econômica, 

para subsidiar informações, decisões e estatísticas, produzir conhecimento antecipado da 

possível arrecadação, e justificar decisões, no âmbito governamental. 

 "A Contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o 

patrimônio de uma entidade. Ela alcança sua finalidade através do registro e análise de todos os 

fatos relacionados com a formação, a movimentação e as variações do patrimônio 

administrativo, vinculadas à entidade, com o fim de assegurar seu controle e fornecer a seus 

administradores as informações necessárias à ação administrativa, bem como a seus proprietários 

e demais pessoas relacionadas, as informações sobre o estado patrimonial e o resultado das 

atividades desenvolvidas pela entidade para alcançar os seus fins". 

 Ela precisa ser para o empresário e para a sociedade desvinculada da questão tributária e 

deixar de ser para todos, inclusive entre nós, mais especificamente aqueles ainda no início da 

profissão, como sendo somente “Obrigação Acessória”. 

 

 A Contabilidade precisa resgatar seu prestigio e sua importância, e não será via 

"Obrigações Acessórias" que mudaremos de patamar. A vulnerabilidade de algumas obrigações é 

tão tênue, que modificações são feitas antes mesmo da entrada em vigor, sinal de que o 

planejamento e até mesmo a necessidade daquela "obrigação" não foi maduramente analisada e 

testada. Aliás, esta é uma situação altamente complexa, pois nós, os conhecedores e executores 

das medidas, poderíamos ser ouvidos e ajudado sobre a viabilidade daquela exigência, antes das 

decisões e antes da entrada em vigor, mas os "DEUSES" não permitem.   

 Lembro-me de prosaico caso do Comitê Gestor do SIMPLES NACIONAL que 

modificou uma simples RESOLUÇÃO três vezes no mesmo dia. Sinal da precariedade dos 

fundamentos.  

 Não imputo essa responsabilidade somente ao Sistema CFC/CRCs, mas com certeza uma 

grande parcela vem da enigmática administração classista, superior e regional, que além de 

outras SANDICES promove debates sobre "Demonstrações Contábeis para preparadores de 

Balanços" (o que dizer ???), "Formas de redução rápida do ônus tributário empresarial" ou ainda 

"Como reduzir Custos Previdenciários" como se isto fosse possível, e jogando para o empresário 

o peso desta interpretação o qual certamente responsabilizará o profissional por sua não adoção, 

já que o próprio órgão de classe deste profissional, defende a tese. 
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 Neste caso entre "Elisão e "Evasão" eu fico com o fiel cumprimento da legislação sem 

querer dizer que as leis estão certas, mas procurando lutar contra elas nos fóruns apropriados.  

 Muito mais do que isto, a Contabilidade e nós Profissionais precisamos evoluir, nos 

adaptar, e não nos ater somente aos velhos e bons relatórios - Demonstrações - estereotipadas, 

que não agregam mais. 

 Precisamos nos conscientizar que comparações com apenas um exercício passado, não 

fornece elementos suficiente para a verificação de onde vem ocorrendo os gargalos, ralos e 

enganos, que afetam o planejamento e o resultado final, sistematicamente mostrado nas 

dificuldades de caixa.     

 Tudo isso leva a crer que a chamada Contabilidade Gerencial precisa rapidamente entrar 

em cena, com novas propostas, com novos paradigmas, com novas comparações, com 

ferramentas que propiciem a imediata alteração de rotas.   

 É muito pouco analisarmos as Demonstrações Contábeis de uma empresa, somente em 

valores venais e em comparação com apenas o exercício anterior. 

 É como um Médico que para opinar sobre o estado geral de saúde de um paciente, pede 

um CHECK UP completo, e aqui presto uma homenagem ao meu amigo Robson, da Certercon, 

árduo defensor da ideia de que somos os médicos das empresas.   

 Porque não incluir colunas, por exemplo com informações em moeda forte, Dólar, Euro. 

Porque não incluir colunas com valores expressos nas moedas alternativas opcionais da região, 

como por exemplo, saca de soja, saca de café, arroba de boi, etc.  

 Porque não apresentar o Balanço Patrimonial na forma narrativa, tal como o Resultado do 

Exercício, onde o Grupo final seria o PL, e a comparação no visual de um para o outro exercício, 

indicaria a variação positiva, lucro, ou negativa, prejuízo, naquele exercício.  

 Com certeza, sem querer fazer juízo de valor, um produtor rural, criador de gado, 

entenderia muito melhor seu Balanço, se o seu PL indicasse que no ano anterior ele tinha tantas 

arrobas de Boi, e neste exercício, seu PL está com x vezes mais arrobas.  

 Porque não incluir colunas que nos dê o BECHMARKETING da empresa, ou seja o ano 

de seu melhor desempenho ao longo de seu ciclo de vida, para compararmos se a empresa está 

estagnada, está regredindo, ou está evoluindo. Se já atingimos aquele ponto "ótimo', este tem que 

ser sempre a nossa referencia.       

 Estamos na era da informação, e a Inteligência Artificial pode projetar e produzir 

situações antes que o fato aconteça. Modelos Estatísticos e Matemáticos nos dão com margem de 

certeza próxima de zero, informações que antecedem o acontecimento. 

 É como o Comandante de um BOEING que recebe a informação que há uma tempestade 

a frente, e toma a decisão de desviar a rota, para que o voo seja o mais seguro possível. Se entrar 

na tempestade corre o risco de não sair.  
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 Vejam os resultados das pesquisas eleitorais, com pequenas margens de erros, na grande 

maioria das vezes, com sucesso absoluto. 

 Precisamos continuar com os modelos oficiais estereotipados para atender à legislação 

societária, mas precisamos desconstruí-los, e reformatá-los gerencialmente, para atender a 

necessidade do conhecimento de dados e informações, On Line, para que a tomada de decisões, 

coloque a empresa a andar na dianteira do concorrente. 

 Sem querer ser ERUDITO, digo que nada sei, pois a medida que o conhecimento se 

expande, as variáveis que limitam o horizonte se expandem numa velocidade ainda maior, 

surgindo daí os porquês da vida.  

 É preciso provocar o conhecimento para que este nas mãos destes profissionais que são 

capazes de decifrar as mirabolantes propostas das "Obrigações Acessórias", sejam capazes de 

propor alternativas que recoloquem nossa profissão no patamar de honra de onde ela nunca 

deveria ter saído.  

 É preciso entender que a empresa é somente "Ativos" e que o "Passivo/" é uma parcela do 

Ativo que está comprometido.  

 Segundo Iudicibus "é tão importante o estudo do ativo que poderíamos dizer que é o 

capitulo fundamental da Contabilidade, porque sua definição e avaliação está ligada a 

multiplicidade de relacionamentos..." 

 È preciso que esta situação esteja altamente conectada à chamada "Inteligência Artificial" 

e as informações inicialmente geradas na forma de "Débito e Crédito" que nada mais são de que 

um alinhamento de registros do valor venal da moeda nacional, que na grande maioria das vezes 

não representam a realidade, até pelo lapso temporal entre o fato e a divulgação, via relatórios.          

 Contabilidade é uma Ciência que coleta, processa e interage dados econômicos, tangíveis 

ou não, transformando-os em informações, evidenciando situações passadas, mostrando posições 

presentes e indicando cenários e alternativas futuras, em toda escala do processo empresarial e 

durante todo o seu ciclo de vida, ordenando a informação de forma a facilitar o entendimento e a 

análise, em empresas de qualquer porte.   

 Economia saudável só existe com empresa saudável, e empresa saudável só existe com 

Contabilidade Integral.  

 

   

 

 


