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A CONTABILIDADE É UMA CIÊNCIA QUE NASCEU COM
UM ÊRRO CRASSO.
Prof. Alvaro G. Oliveira
Rio, 18/07/16.
A contabilidade é uma ciência que enfrenta uma série de
problemas em relação à sua aceitação como uma
ciência que gere valor, tem pouca credibilidade e
respeito e, em relação aos contadores, existe certo
preconceito.
Além disso, o ensino da contabilidade da maneira que
atualmente é ministrado, com a pouca criatividade,
formação e competência da maioria dos professores
gera uma ojeriza, dos alunos, à esta ciência.
Tem fundamento estas várias referências negativas à
contabilidade? Infelizmente tem.
A contabilidade foi considerada como ciência a partir de
1494 (portanto, há 522 anos) quando o frei Lucca
Pacciolo escreveu num livro de Geometria e Aritmética a
sua

Teoria

da

Partida

Dobrada:

Todo

corresponde a um crédito de igual valor.

o

débito
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Esta teoria está naturalmente correta e a sua lógica
atende à necessidade de qualquer controle numérico.
Contudo, o erro foi cometido quando, na prática, as
aplicações das empresas foram e são debitadas e as
suas origens creditadas.
Ou seja, os balanços das empresas são apresentados
desta maneira:
Ativo
Disponível
Estoque

10.000
120.000
130.000

Passivo
Empréstimo

80.000

PL

50.000
130.000

No lado esquerdo estão as contas do Ativo e todas elas
apresentam saldos devedores e do lado direito estão as
contas do Passivo cujos saldos são credores.
Como alguém, principalmente um

empresário, pode

acreditar, confiar numa ciência que diz que os ativos da
sua empresa são devedores e suas obrigações são
credoras?
Esta afirmativa não tem lógica, contradiz a realidade e o
bom senso de qualquer ser humano, minimamente,
inteligente.
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É esta a razão de a contabilidade ser tão complexa,
complicada e pouco compreensível.
É

suficiente

dizer

que

nenhum

cientista

contábil,

contador, professor de contabilidade com mestrado, ou
PHD,

consegue

resolver

este

pequeno

e

simples

problema de contabilidade:
Você poderia tornar o patrimônio (PL), desta empresa,
em patrimônio negativo?
Ativo
Disponível
Estoque

10.000
120.000
130.000

Passivo
Empréstimo

80.000

PL

50.000
130.000

Sabem por que eles não o resolvem? Porque a
contabilidade está errada até hoje (522 anos) e este erro
fenomenal só agora, neste momento, é questionado.
Se você acha que sabe, ou conhece alguém que possa
resolver este problema, mande a resposta pelo nosso
email – alvarocw@hotmail.com
Se não quiser colocar seu nome mande a resposta pelo
correio no meu endereço, abaixo, assinando com os
últimos seis (6) números do seu CPF.
A resposta para este problema será dada no nosso
webinarAGO – REVOLUCIONADO A CONTABILIDADE –
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que será transmitido ao vivo pelo “Hangouts” do Google
em 14/09/16 das 20 às 21 horas.
Para participar deste webinar basta nos enviar um email
alvarocw@hotmail.com dizendo que quer participar e
aguardar o envio do nosso link, para o evento.
Nossos Endereços:
www.forumdecontabilidade.com.br
www.idago.com.br
Canais no Google+:
Revolucionando a Contabilidade
Instituto Digital AGO
No YouTube: alvaro oliveira
No Facebook: Alvaro Guimarães de Oliveira
Casa da Contabilidade e
Fórum de Contabilidade
Fones: (21) 99998-8672 e 2249-4437
Número do Skype: Agoliveira 1000

Prof. Alvaro Guimarães de Oliveira
Av. Borges de Medeiros, 239/1102
Leblon – CEP -22430-041
Rio de Janeiro – RJ.

