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NO SÉCULO XV, A CONTABILIDADE ERA PRATICADA COM O CONCEITO 

das partidas dobradas, que ainda hoje são reconhecidas como 
um e� ciente meio ordenado e organizado para registro de 
transações econômico-� nanceiras. A grande evolução na 
área teve início no século XIX, quando a Contabilidade se 
tornou um importante instrumento na tomada de decisões 
no mundo dos negócios. Nos Estados Unidos, a evolução 
de sua prática ocorreu durante o período conhecido como 
cientí� co, em que a teoria contábil avançou para atender 
os mercados � nanceiros. Nos dias atuais, a Contabilidade 
é notada pela forte in� uência que exerce nas decisões dos 
detentores de grandes patrimônios. Mesmo assim, a maio-
ria das micro e pequenas empresas ainda não sabem como 
utilizar a informação contábil para ajudá-las nas tomadas 
de decisões. Este livro, indicado para alunos dos cursos de 
Ciências Contábeis, Administração, Economia e demais 
interessados, tem como principal proposta criar um instru-
mento simples e prático que auxilie no processo de apren-
dizagem da Contabilidade, a � m de que os usuários tenham 
maior facilidade no uso da informação contábil, suas inter-
pretações e análises.
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Apresentação

Em geral, escrever um livro é um grande desafio, principalmente quando 
o autor tem o objetivo de ser o elo de um processo de conhecimento. Os 
trabalhos de conceito, de raciocínio, podem ser abstratos no convencimen-
to de sua importância. A lógica contábil, no relacionamento do dever e do 
haver, passa despercebida em muitos processos de conhecimento. Porém, o 
mundo das finanças alimenta-se dos números e, então, existe uma depen-
dência da informação quantificada, originada na ciência contábil.

O capítulo 1 deste livro apresenta os fundamentos da Contabilidade e 
sua utilidade para usuários de informações internas e externas às organiza-
ções. Descreve a formação de patrimônio, como ele nasce e se desenvolve 
ao longo da existência de uma empresa, o pensamento e a prática da lógica 
na relação do dever (débito) e do haver (crédito) e a transformação das 
transações econômico-financeiras em registros contábeis para produção 
dos relatórios periódicos, conhecidos como demonstrações financeiras. 

No capítulo 2, as discussões sobre a utilidade das informações contá-
beis para a tomada de decisões em relação às empresas são aprofundadas. 
Nele, desenvolvem-se o papel das demonstrações financeiras e as regras 
consolidadas na preparação, execução e divulgação da informação. 

O capítulo 3 mostra o processo de avaliação das organizações por 
meio das informações produzidas e disponibilizadas pela Contabilidade. 
A análise vertical e horizontal, feita por índices, possibilita conhecer como 
estão compostos os grupos do balanço patrimonial e da demonstração de 
resultados. Essas comparações, quando feitas por mais de um exercício, 
servem para conhecer a tendência da empresa no período examinado, e o 
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cruzamento da análise vertical com a horizontal permite avaliar a situação 
da organização. 

No capítulo 4, aprofunda-se as análises de índices como estrutura de 
capital, liquidez, rentabilidade e avaliação de ações. A possibilidade de 
cruzar a análise dos quatro grupos permite verificar como a empresa vem 
gerindo os recursos próprios e de terceiros. Ao longo de sua existência, as 
comparações entre os períodos enriquecem as informações e mostram as 
tendências na trajetória desenvolvida pela organização. 

O capítulo 5 amplia a avaliação da análise por meio de índices, com o 
uso dos índices-padrão. Para compreender a formação desses índices, é ne-
cessário utilizar conceitos estatísticos com o emprego de mediana e decis, 
conhecidas como medidas centrais. Com o uso de índices-padrão, as análi-
ses ampliam a sua avaliação, permitindo conhecer se a empresa está abaixo 
ou acima da média das empresas dentro de um ramo ou setor de atividade. 
Outro aspecto nesse tipo de análise é a possibilidade de se utilizar o índice, 
segundo a sua posição relativa aos pesos atribuídos.

No capítulo 6, uma nova abordagem de análise de desempenho da or-
ganização pode ser verificada com o sistema DuPont, que calcula o retorno 
sobre o ativo total (ROA), uma forma de análise que apresenta o quanto 
de retorno os investimentos da empresa estão produzindo. O retorno sobre 
o patrimônio líquido (ROE) mostra o efeito do resultado alavancado pela 
utilização do capital de terceiros, que é uma possibilidade de aumentar o 
retorno dos acionistas da empresa.    

Assuntos de natureza contábil estão estruturados numa longa tradi-
ção desde o século XV, com requintes na forma de elaboração e consoli-
dação das informações. Apesar de o usuário da informação recebê-las de 
forma sumarizada e em demonstrações comparáveis de fácil compreensão, 
os mecanismos de organização, escrituração e controle exigem comple-
to domínio da teoria e das normas contábeis. O processo de aprendizado 
requer inteira dedicação no domínio das técnicas para o perfeito entendi-
mento de sua utilidade.
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