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PORQUE A SÍNTESE DA CONTABILIDADE
Prof. Alvaro Guimarães de Oliveira
Rio, 02/01/18.
PARTE: VII - CONCLUINDO
Este nosso trabalho a respeito do vácuo de conhecimento que existe em
relação às Ciências Contábeis é mais do que uma crítica: é um forte e
estrondoso

alerta

aos

usuários

de

contabilidade,

instituições responsáveis pela administração

inclusive

das leis e

às

normas

contábeis e, também, os contadores profissionais.
Ou se faz alguma coisa para melhorar o entendimento e a correção dos
números contábeis, ou a nossa ciência e os seus profissionais perderão
cada vez mais prestígio e credibilidade. E isto significará uma perda
enorme de produtividade para a economia nacional.
Já passou da hora de se provocar um movimento para fazer as correções
que deverão ser feitas e estabelecer critérios, mais rígidos, para
elaboração de demonstrações contábeis confiáveis. Não é possível, é
que a CVM aceite a publicação de balanços com erros grosseiros, como
foi o caso que citamos do Balanço da Petrobras de 2014.
O mais inacreditável é que ninguém discordou, ou reclamou, daquele
resultado apresentado. E muita gente, fundos de investimentos, gestores
de investimentos, etc. tiveram grandes prejuízos com aquele resultado
apresentado.
Com compreender que um demonstrativo, como o DOAR, que é o melhor
demonstrativo contábil para se analisar, no curto prazo, a situação
econômico-financeira de empresas, seja substituído pelo DFCI que é uma
farsa contábil, uma aberração, uma demonstração inútil? E, além disso,
ninguém se quer protestou sobre esta anomalia contábil.
Existe muita confusão no entendimento da lógica e filosofia contábil. Às
vezes, números contábeis das pessoas jurídicas são interpretados da
mesma maneira como se fossem de pessoas físicas, o lucro ainda hoje
é entendido como se a contabilidade ainda estivesse sob o Regime de
Caixa, ou seja, confundem lucro com dinheiro, e outras mais.
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Evidentemente, é precisa que se faça alguma coisa para por esta “casa”
em ordem.
Pensando nisto, fiz uma síntese da contabilidade e a transformei num
curso.
O objetivo maior, deste curso, é mostrar que a contabilidade é mais fácil
do que se imagina, usar uma metodologia, de altíssimo nível, que permita
desenvolver, este curso, com uma didática especial que facilitará ao
participante um entendimento e aprendizado muito rápido e definitivo.
O curso focalizará, principalmente, em todos os pontos que criticamos
neste trabalho, com base na lógica e filosofia contábeis.
Ao

final

do

funcionamento

curso
do

esperamos
sistema

que

contábil

o

participante
e

dominará

conhecerá
os

o

conceitos

fundamentais da contabilidade e os utilizarão com absoluta confiança e
precisão.
Dentro do meu objetivo, como um profissional usuário de contabilidade,
estou

comprometido

em

contribuir

para

reduzir

o

vácuo

de

conhecimento de contabilidade.
Desta maneira, quem estiver interessado sobre este assunto, pode me
contatar, para palestras, discussões, cursos, trabalhos etc. estarei
sempre disposto a cooperar.
Prof. Alvaro Guimarães de Oliveira
Fones: (21) 99998-8672 e 2249-4437
Email: alvarocw@hotmail.com.br
Blog: www.forumdecontabilidade.com.br
Facebook – Pages: Fórum de Contabilidade AGO e Casa da Contabilidade.
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EMENTA DO CURSO: SÍNTESE DA CONTABILIDADE
Prof. Alvaro Guimarães de Oliveira
PREÂMBULO
Nunca antes, na história da contabilidade, houve uma síntese tão
perfeita, completa e acabada da contabilidade. Na nossa visão, esta
síntese, devidamente, inteligentemente e didaticamente explicada, vai
acabar com os conceitos confusos, vai identificar os conceitos de
contabilidade relativos à Pessoa Física e à Pessoa Jurídica e vai mostrar
as principais e significativas diferenças entre conceitos relativos ao
Regime de Caixa e de Competência do Exercício.
Vai acabar com afirmações, sem o menor sentido, como “o ativo é
devedor porque tudo que a empresa tem, ela deve”. “As empresas
econômica e financeiramente fortes têm os seus patrimônios líquidos
positivos e quanto mais lucros tiverem mais positivos serão”. “O lucro
líquido é ajustado pela depreciação porque a despesa de depreciação
não significa saída de caixa”. ““Custos da Vendas” em geral é usado no
lugar de “custo dos bens vendidos” se a companhia estiver fornecendo
serviços em vez de produtos” (Warren Buffett) e conceitos esdrúxulos
como: “a demonstração do resultado do exercício nos informa quanto
dinheiro a empresa lucrou durante determinado período (Warren Buffett).
E outras bobagens mais.
Transformamos esta síntese perfeita num curso que tem começo, meio
e fim. Este curso será apresentado através de uma tecnologia de alto
nível

e

desenvolvido

através

de

uma

didática

muito

especial,

possibilitada pela tecnologia da apresentação, e que terá como objetivo
um apresentação e aprendizado rápido, seguro e definitivo para os
participantes.
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Parte 1: A sintetização da Contabilidade
- A obviedade da contabilidade;
- A equação algébrica e a contabilidade
- A Demonstração da Posição é uma equação
algébrica;
Tudo sobre Patrimônio Líquido:
- Patrimônio;
- Patrimônio Líquido;
- Patrimônio Líquido Financeiro;
- Patrimônio Líquido Contábil;
- Patrimônio Líquido Devedor;
- Patrimônio Líquido Negativo.

Parte 2: Ênfase, Profundidade e Clareza nos Conceitos
fundamentais da Contabilidade;
- Demonstração da Posição Financeira e a Equação
Algébrica;
- Operações financeiras e econômico-financeiras;
- A apuração de resultado econômico através do
registro de cada operação da atividade econômica;
- A diferença entre custo de aquisição e despesa;
- Como surgem as receitas, custos e despesas;
- O erro de contabilização da PDD;
- O impacto da reversão da PDD no resultado do
exercício seguinte.
Parte 3: As confusões nos conceitos contábeis.
-A origem das confusões é a aplicação da Teoria da
Partida Dobrada;
-Apuração de resultado econômico é repetitiva,
confusa e caótica;
- Conceito de perdas financeiras;
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- Conceito e apuração de Lucro;
- Patrimônio Líquido Negativo
- Caixa credor
Parte 4: Onde se localiza o lucro do período?
- Qual a relação do capital de giro e o lucro?
Parte 5: O Selftest Contábil
A

interligação

existente

entre

demonstrações contábeis;
Exercícios práticos.
Duração do curso: 120 minutos ou 2 horas.
Rio, 03/01/19.

todas

as

