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RESUMO  

Um dos temas mais importantes da contabilidade gerencial seria a observação dos 
valores iniciais de formação da substância patrimonial, ou aquilo que chamamos de 
capital necessário, ou suficiente, para a abertura de empresas. Este capital 
qualitativo pode ser realizado de várias maneiras, todavia, existem formas de 
calcular ou proceder a um quantum a ser analisado, embora, esta questão não seja 
tratada. O problema a ser analisado é a questão desse valor de capital inicial, isto é, 
do quantum, dentro do conceito de viabilidade, ou mesmo de uma proposta de 
análise da quantidade do valor necessário. Metodologias inúmeras podem existir, 
porém, usaremos uma relacionada com o cálculo analítico de nossa própria 
proposta. A justificativa é que não existe literatura suficiente sobre o assunto, muito 
menos doutrina consagrada, contudo, abordagens dispersas. A relevância é a de 
proposta para as verificações da viabilidade de pré-funcionamento do patrimônio, 
dentro do contexto da contabilidade pré-gerencial. Será apenas uma proposta, o 
nosso trabalho em favorecimento à avaliação inicial do capital, como uma 
introdução ao processo de gestão de pré-funcionamento para a prosperidade. 
Esperamos que esta contribuição seja uma das mais variadas a serem 
concretizadas por outros cientistas contábeis.  

Palavras-chave: capital necessário e suficiente – viabilidade inicial da empresa – 
risco do capital necessário 
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1 - INTRODUÇÃO 

A literatura contábil rica em muitos aspectos gerenciais, deixou de considerar 
importantes considerações sobre o espaço-tempo  patrimonial e aziendal, embora 
tenhamos subsídios importantes de espaço, no sentido, qualitativo e quantitativo, no 
conceito de estática ( Masi, 1927, 1945) firmando assim o tipo e o quantum do capital, 
aparece a condição dinâmica , a qual prevalece a velocidade  e o tempo , ligado ao 
funcionamento, estendido aos estados especiais da organização aziendal, como 
fusão, cisão, incorporação, constituição, etc. 

Estes pontos são os fundamentais para uma concepção de existência 
aziendal , portanto, espaço de qualidade e quantidade de riqueza, e tempo de duração 
de sua fenomenologia tal qual agilidade, estas explicações doutrinárias foram tratadas 
por grandes nomes da contabilidade, inclusive, D`auria:  

“Condição necessária é a definição do objeto que se pretenda 
conhecer... A contabilidade faz o levantamento do objeto considerado e anota 
a sua finalidade, descrevendo-o – inventário- e determinando a sua expressão, 
isto é, valor em função da finalidade. 

Esses são os limites do objeto no espaço. 

Mas, o objeto nasce, vive e morre. Observa-se a criação e 
acompanha-se  a atividade ou função do objeto, conhecendo-lhe os fatos, 
coordenando-os e expondo-os. 

Tais são os limites do objeto no tempo.” (D`auria, 1959. p. 359.) 

Logo, quando observamos o aspecto temporal  e espacial , nestas dimensões, 
não podemos isolar os estudos apenas no passado, mas no presente e no futuro, e 
não existe ciência que deixe de observar as considerações do tempo, destarte, “como 
poderia a História da Ciência deixar de ser uma fonte de fenômenos, aos quais 
podemos exigir a aplicação das teorias sobre o conhecimento?” (Kuhn, 2001, p. 28). 

Por outro lado não existe ciência que não estude os âmbitos de espaço , 
inclusive, ligados à formação estática do patrimônio, ou seja, os seus aspectos qualis  
e quantis, pluto e aritmo , como dizia Masi (1927), o patrimônio é um “cosmo”, isto é, 
uma ordem que precisa ser determinada, porém tais observações encetam-se no inicio 
da formação aziendal, ou seja, nos estudos de instalação, organização, 
constituição, e formação do patrimônio aziendal  em FORMA ESPACIAL (qualidade 
e quantidade) e FORMA TEMPORAL (velocidade e duração), como partes essenciais 
de análise.   

Ambas dimensões que são basilares para o conceito de substância , que 
provém do latim significando “aquilo que subsiste”(Masi, 1927), ou aquilo que é 
consideravelmente a “realidade”, a “riqueza essencial”, que promove o conjunto de 
investimentos , depois com a correlação de sua formação contra um capital estranho, 
temos a “contra substância” a qual seria integrante do conjunto patrimonial, mas 
contrária, de modo a formar um quantum substancial, este é chamado de patrimônio 
líquido , mas no conceito filosófico que permeia sobre as essências de riqueza, seria 
denominado de “substância pura”, “final” ou “gerada”, no aspecto científico qualitativo 
“capital próprio”, este que demonstra o verdadeiro capital do patrimônio, por tal motivo 
que D`auria(1953) argumentava que sem capital próprio não existe riqueza substancial 
pura. 

Todavia além do entendimento do patrimônio como substância , ou realidade 
de riqueza, como dimensão de espaço e tempo, estática e dinâmica , temos que 
destacar os aspectos de sua existência como célula social desde o ponto inicial, nos 
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principais fenômenos de estado de pré-funcionamento, instalação, organização, 
constituição,  estes critérios principalmente no ponto gerencial não foram explorados 
o suficiente compondo a parte mais fina do estudo contábil.  

Essa lacuna sempre existente na literatura, porém, preenchida com poucas 
doutrinas como a de Steintrasser (1953), já na fase moderna de nossa ciência, foi uma 
preocupação latente, e até inconsciente, presente na literatura desde o século XIX, e 
na própria história e teoria de nosso conhecimento.   

Vemos claramente, que na história da contabilidade gerencial 2 o homem 
quando administrava as coisas, as posses que lhe eram dadas (Sá, 1961), perfazia 
importantes considerações sobre a constituição aziendal , como uma introdução à 
gestão, cuja forma primitiva vegetativa mais comum é a família, esta ramo social mais 
simples, todavia, base de toda a sociedade humana (Chardin, 1986). 

Pois bem, é nas fontes do passado e do presente, que temos a previsão futura, 
não podemos então como entender uma contabilidade gerencial que não seja 
introdutória aos conceitos patrimoniais de viabilidade, mesmo para averiguação das 
relações culturais existentes, ou para manter as mesmas nos provisionamentos de 
estoques, bens, e custos, para possíveis intempéries futuras como novos custos, e 
novas exigências financeiras e gerais de investimentos.  

A necessidade de um estudo gerencial , desde a constituição, formação, e 
pré-funcionamento aziendal é existente, e premente, contudo, há de se entender 
que não é um problema apenas de organização , mormente, de contabilidade, pois, 
envolve o embrião de um patrimonialização 3, ou até de constituição patrimonial.  

Sabemos que mesmo no campo real da constituição e pré-funcionamento, 
estamos no setor de uma contabilidade estratégica  (Silva, 2011), ou até mesmo, de 
uma previsão aziendal e patrimonial , colocando fatores prováveis, possíveis, e até 
hipotéticos 4, embora isso não anule a necessidade de produzirmos as nossas 
considerações.  

É neste entendimento que os autores inclusive da organização patrimonial 
ligada à contabilidade gerencial, denotam que as bases de considerações da 
singularidade, estão estreitamente ligadas aos fins futuros, com uso de probabilidade, 
no sentido de previsões: 

“Mudam os elementos singulares mas sobretudo as inter-relações, 
com dinâmicas reconduzíveis ao mundo probabilístico muito maior que 
aquele da previsibilidade. Além disso se é mais bem compreendido como a 
economia não pode prescindir um amplo cortejo dos aspectos qualitativos, 

                                                             
2 - A história da contabilidade se confunde com a história das suas aplicações, portanto, não existe uma histórica da 
contabilidade autônoma do estudo dos custos, ou dos investimentos, mesmo da gestão, todas as linhas de história 
comprovam claramente que a história da contabilidade, pode ser tida como a história da contabilidade gerencial, da 
auditoria, entre outras tecnologias, indubitavelmente.  
3 - O conceito de patrimonialização conforme o nosso entendimento, envolve o processo de formação do fenômeno 
patrimonial, seja internamente, seja do externo para interno, portanto, de produção do valor, ou dos fatos, dentro do 
contexto aziendal.  
4 - Embora grandes autores para firmar uma contabilidade científica diziam que nossa disciplina estava muito acima da 
hipótese (Franco, 1950), pois, situada num campo da tese, não podendo ser subjetiva, sabemos que a qualidade 
científica da contabilidade  a permite produzir hipóteses  (Sá, 1994), produzindo as qualidades orçamentárias, os 
cálculos de tendência, de análise do futuro, e mesmo as próprias naturezas hipotéticas, de tal maneira, que grandes 
cientistas da física (Hawking, 1994), diziam até que todas as teorias são hipóteses, pois, nunca se tem certeza ou 
absolutismo nas próprias teoreses firmadas, se renovando a ciência numa dinâmica ininterrupta, produzindo assim 
novos teoremas ou mesmo novas leis do conhecimento, tal qual novas explicações, por tal, neste sentido de constante 
mudança, toda teoria é nada mais que uma hipótese mesmo em ciência segura.   
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com inimagináveis incidências sobre a organização. De qualquer modo a 
pesquisa, sempre aberta não tem fim.”( Padroni, 2007, p. XIX) 

Nos critérios de previsibilidade envolvemos “assimetrias somente temporais”, 
uma nova “hermenêutica do lucro, o “valor” das pessoas, a oportunidade de substituir 
muitas “falsas certezas” com as mais sólidas bases ligadas à “realidade” (Padroni, 
2007, p. XIX). 

É nestes aspectos que socorrendo à tese de Besta (1922), que afirmava o 
controle  como um dos objetivos maiores da contabilidade em termos temporais sendo 
admitido como passado, presente e futuro , ou antecedente, concomitante, e 
subsequente,  que podemos atestar existir a mesma linha para contabilidade 
gerencial, não que a mesma seja colocada como subserviente ao controle, todavia, é 
este que serve à nossa disciplina, seja no contexto de objeto, em vários espaços e 
vários tempos. 

Neste viés concebemos a contabilidade gerencial  como antecedente, 
concomitante, e subsequente , no entanto, a doutrina até o momento só tratou a 
contabilidade gerencial focada na analise de balanços, ou ligada aos custos, e temos 
pois parcialidades de tratamento de análise gerencial em fenômenos isolados, ou 
mesmo de tecnologias próprias para a pertinência do termo “gerencial”, logo, ainda, 
consideramos que o termo “contabilidade gerencial antecedente” não é tratado como 
deveria.  

Entendemos, então, neste sentido, que no campo pré-gerencial a 
contabilidade  deve avaliar não apenas os orçamentos de pré-funcionamento, as 
formas de constituição , porém, os balanços de instalação, o retorno dos 
investimentos, os efeitos dos gastos diferidos, e a  tendência pré-funcionamento, 
os custos iniciais, e o capital investido , tal como a capacidade de se manter com 
capitais suficientes, o risco, e o prazo do retorno , que noções não apenas 
contábeis, contudo, também de cálculo contábil, isto é, atuarias. 

Passou já do tempo em que poderíamos conceber uma contabilidade 
gerencial realmente autônoma , não misturada com o diagnóstico , ou mesmo ligada 
tão e somente com outros aspectos como os custos ou investimentos, embora tenha 
correlações com estes pontos, é importante desenvolvermos uma atividade gerencial 
própria, juntamente com os seus aspectos de espaço-tempo patrimonial, inclusive, nas 
constituições aziendais introdutórias, isto é, no aspecto pré, isto é, que antecede todo 
o estudo do diagnóstico de funcionamento normal, como orientação para a tomada de 
decisão, e para o direcionamento administrativo do patrimônio. 

Portanto, o objetivo de nosso trabalho é tratarmos dos aspect os de 
contabilidade pré-gerencial , embora possa valer para uma pré-análise de 
balanços , se quisermos assim também relacionar, embora, o foco seja administrativo, 
ligado à viabilidade do capital na sua abertura, para antecedermos quais seriam os 
valores suficientes, o tempo do risco,  e a tendência de melhoramento do mesmo 
capital inicial para a condição de viabilidade,  ou continuidade do patrimônio. 

Os problemas principais a serem observados são: Como podemos calcular o 
capital necessário das empresas no âmbito de anális e pré-gerencial, ou até 
mesmo de uma contabilidade pré-gerencial? Como pode mos atestar a 
viabilidade de uma empresa no momento de sua abertu ra no aspecto contábil? E 
como estabelecer parâmetros para a gestão na consti tuição aziendal, voltada ao 
capital inicial a ser integralizado?  Estes são os problemas principais que centram na 
questão da viabilidade, a ser discutida em nosso artigo. 
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A metodologia  a ser utilizada é ligada aos métodos analíticos, pois não deixa 
de ser uma análise, portanto, uma pesquisa explicativa, e metodológica  quanto aos 
fins , de matemática contábil  (Masi, 1933, 1945,1947) quanto aos meios  (Vergara, 
2000), pelo fato de se centrar na fórmula, que pertence aos estudos analíticos, cálculo 
matemático, procurando explicar o problema, ligado às leis de causa e efeito da 
abertura da empresa, por tal sua tendência positiva (Leite, 2008; Triviños, 2008). 

A justificativa já rica em tratamento aponta para a necessidade de 
observarmos e muito bem a necessidade de análise do capital necessário , portanto, 
fizemos esta pesquisa porque não existem explorações suficientes sobre o assunto, e 
nem tratamentos razoáveis. 

Igualmente temos como relevância  mais um passo nos estudos pré-
funcionamento, sendo este trabalho um dos pioneiros junto com outros poucos que 
fizemos em outras oportunidades, a literatura pouca aborda este aspecto, portanto, a 
importância é das maiores para o sentido de uma doutrina da contabilidade pré-
gerencial  ou mesmo análise pré-balanço de funcionamento. 

Por outro lado apontamos que este trabalho é apenas um aspecto de tendência 
de análise neste âmbito, hoje a ciência premia a previsão e o critério de juízo, mesmo 
com criticas para o seu uso, não podemos deixar de apresentar uma proposta, para 
assim dignificarmos a capacidade da contabilidade orientar os empresários na 
abertura do capital, e tal passo sem dúvida poderá ser ampliado por outros cientistas 
que assim interessem. 

 

2 - A CONTABILIDADE GERENCIAL – BREVE HISTÓRICO E I MPORTÂNCIA 

O homem necessariamente, mesmo na fase pré-histórica (Sá, 1998, 2008), não 
queria tecer a conta idealística por si, todavia, com a intenção de administrar as 
posses patrimoniais  fazendo com isso um direcionamento administrativo para a 
prosperidade. 

Mesmo na fase GRECO-ROMANA, percebemos que a maioria dos conceitos 
atuais adotados para o ângulo gerencial, vieram desta época, tinham qualidades 
gerenciais, como a logística , a juriconsultoria , e especialmente, a prática de 
contabilidade pública.  

A logística , pois, é um conjunto de procedimentos que verificam a melhor 
economia das atividades, ou a produtividade dos processos, meios, engenhos, 
metodologias, e sistemas, portanto, não temos como afirmar que a contabilidade seria 
ciência neste período, embora, repleta das concepções como arte, todavia, sua 
derivação vinha do radical “logos”  que gera o “logismo ” como “registro contábil”  
(Masi, 1933, 1971), portanto, a ferramenta de logística veio da contabilidade, esta 
chamada como logistiké na Grécia antiga (Masi, 1975; Cosenza, 2003), sendo uma de 
suas derivações. 

Por outro lado a juriconsultoria  veio da Roma antiga, a qual o contador não 
apenas escriturava, pois, a contabilidade era um modo de vida  (Cosenza, 2003), os 
livros comerciais  (Sá, 1997) e as sociedades jurídicas  começam em Roma 
(Batalha, 1973), de tal modo, que o contador era um juiz e consultor  (Masi, 1971; 
Monteiro, 1979, 1980,1986), ou seja, orientava a tomada de decisões, é neste aspecto 
que não podemos esquecer o lado gerencial dessa época, ligado às estruturas bélicas, 
vindo a fomentar a palavra estratégia  como “regra do general” (Silva, 2011) claro que 
numa ótica especialmente administrativa e contábil.  
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O que dizer então da área pública , especificamente gerencial , os contadores 
públicos de Grécia e Roma antiga eram necessariamente contadores de custos, e 
financistas em último grau – muito parecido com os estudos de finanças feito pelo 
contador e jurista Veiga Filho (1923) no Brasil no auge do início da evolução do curso 
e da profissão contábil.  

Em Grécia antiga o colégio dos logistas  estudava a contabilidade com base 
na área pública, um grupo chamado de “os dez”  tinha o poder de fiscalizar o 
patrimônio aos auspiciosos princípios da gestão, estabelecendo um outro colegiado 
chamado de “apodectai”  (Masi, 1964, 1971; Cosenza, 2003; D`auria, 1959)– ou seja, 
colégio dos “dez”,  todavia, com ligação a “Apolo” o “deus da força e do poder”  
considerando-os assim “colégio de Apolo”  ou do “deus da força”  -,  tinham as 
funções de administradores e fiscais. 

Por outro lado em Roma os contadores expunham com maior transparência as 
informações de entrada e saída de capital , regulando as entradas e saídas de 
dinheiro, ou seja, as despesas e receitas (Sá, 1997; Masi, 1964, D`auria, 1959), 
portanto, o setor público era transparente e altamente gerencial. 

Mais adiante no período carolíngio  nota-se francamente o aspecto gerencial, 
direcionamento para os leasings, pois, a terra não tinha outro dono senão o próprio rei 
do mundo, portanto, o uso de gestão focava-se nos tópicos gerenciais e 
administrativos,  de elementos de posse sem propriedade  (Duby, 1962; Masi, 1975, 
Rodrigues, 1985), ou sem requisitos jurídicos, e mais de quesitos contábeis e 
comportamento das riquezas possuídas. 

Esta versão de contabilidade gerencial melhora com Ângelo Pietra  com sua 
obra “Indirizzo degli economi” (Endereço dos economistas) (Sá, 1997), quando ela 
estudava a produtividade dos estoques, custos, e das padaria s, e especialmente 
mais a frente nos reclames da ciência contábil com Crippa e Bonnarcini  (Masi, 1971), 
que reclamaram uma contabilidade além da conta, estes os fundadores da “Academia 
degli logismofili” (Academia dos amantes dos registros). 

É no inicio da fase cientifica com as doutrinas  (Sá, 1961, 1997) que temos 
francamente uma contabilidade gerencial  mais abundante nas leis da própria 
ciência; ora as obras de Villa já reclamavam leis gerenciais  como a sua identidade 
de funcionamento , dizendo todos gastos devem gerar investimentos, e estes retornos 
de capital para o melhoramento da riqueza, e sua elasticidade; as próprias leis de 
Cerboni(1886,1894) e Rossi(1882), de Besta(1922), Zappa(1950), Ceccherelli(1950), e 
Masi(1961) não são senão regras gerenciais de orientação patrimonial. 

O auge dessa natureza contábil, a mais perfeita, e mais natural, sem duvida, 
seriam conferidas nos Congressos da década de 60, ao final desta no Brasil tivemos o 
Oitavo congresso de Contabilidade (CFC, 2008), presidido por Antonio Lopes de 
Sá5, que já colocava a contabilidade gerencial como uma das cadeiras a serem 
ensinadas como uma das tecnologias mais importantes de nosso conhecimento (Sá, 
1977), um pouco antes no Uruguai e Argentina  os estudos de contabilidade 
gerencial  eram também tratados em conclaves, sendo uma tendência importante. 

Muito devemos aos Estados Unidos  neste sentido, com o auge da escola dos 
consultores patrimoniais  (Masi, 1939, 1945, 1961), estes focando nos cálculos, 
análises, e estudos patrimoniais, criando formas de entender os fenômenos de 
                                                             
5 - O professor Antonio Lopes de Sá presidiu dois Congressos, e foi o pioneiro no Brasil a escrever sobre uma 
contabilidade gerencial, sua obra se divide em importantes aspectos, desde os fundamentos da contabilidade ligada 
com a administração, depois com os planejamentos e orçamentos, até mesmo a decisão gerencial; seu esquema 
prevalece modernizado para os dias atuais, sem dúvida.  
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liquidez, custos, receitas, lucros, e rentabilidade , e muito imitadas pelos alemães, 
e italianos em certo sentido (D`auria, 1955). 

Os americanos fizeram, pois, uma tendência da contabilidade gerencial, de tal 
maneira que seria uma das aplicações experimentais mais importantes de nossa 
ciência, embora, infelizmente a escola americana no campo societário e relevacionista 
tenha se guiado para outras tendências politicas (Hendriksen e Breda, 1999), 
esquecendo que a prática de relevação é gerada para o estudo patrimonial, e 
entendimento da fenomenologia ao mesmo tempo, gerando um contexto fora do 
próprio contexto contábil, ligado mais ao mercado do que a própria contabilidade6. 

A contabilidade gerencial, portanto, ganha o mundo, na língua portuguesa 
também chamada de “contabilidade de gestão”, o que transparece na língua 
castelhana como “contabilidad de gestiòn”, na Itália “ragioneria amministrativa” ou 
“gerenziale”, nos Estados Unidos “Management Accounting” ou “Management 
Business Accounting”, na Alemanha se chama “Einzelwirtschaftslehre” (administração 
econômica), e “Verrechnungslehre” (cálculo, registro, levantamento e análise 
econômica), na França “Comtapilité administrative”, chamada por outros de 
“contabilidade analítica” ou de “exploração” (Rapin e Poly, 1969), por outro lado ligada 
aos custos (Ripoll, 1993), como argumentação, embora pensemos que o seu foco seja 
muito mais amplo. 

Dentro dessa história breve percebemos que em todos os ambientes 
geográficos ou mesmo acadêmicos, se torna a contabilidade gerencial não apenas 
tema de estudos teóricos, mas de estudos experimentais, sendo a parte mais 
importante para a concretização de importantes axiomas contábeis, como o de 
prosperidade , consagrado pelo NEOPATRIMONIALISMO (Sá, 1992).   

Porém, é de ressaltar que na verdade as escolas territoriais, nacionais, e 
mesmo as de pensamento contábil, em todas prevalecem o aspecto gerencial que é 
mais que uma aplicação, é uma natureza um direcionamento importante de nossa 
ciência voltado ao comportamento patrimonial, como uma das suas mais importantes 
finalidades e projetos de contabilidade. 

 

3 - A CONTABILIDADE PRÉ-GERENCIAL 

                                                             
6
 - É o caso da “pesquisa de mercado de capitais”, que não é objeto da contabilidade, porém, infelizmente alguns 

cursos de doutorado da contabilidade concebem diferente e erroneamente, pois, a economia estuda o mercado de 
capitais, a contabilidade pode estudar uma sociedade de capital, ou mesmo anônima, que não é a mesma coisa que 
“mercado”; o estudo do mercado é da economia e não da contabilidade. No Brasil diversos erros provém dessa linha, o 
que produz infelizmente uma tendência de estudo contábil que “não é contábil”, e sim de outra ciência, no auge do erro 
tautológico , confundem o patrimônio de algumas sociedades com o “mercado de capitais”. Neste contexto fora do 
contexto contábil, temos, obstante, uma derivação esdrúxula da pesquisa em contabilidade, até desmerecendo quem 
vai estudar o patrimônio e seus segmentos de atividade. No Brasil esta linha é copiada, repetida, dos americanos, com 
bases estatísticas, sem conteúdo doutrinário, com testes puramente matemáticos; são mais pesquisas de economia 
que nitidamente de ciência contábil (Lopes, 2002; Lopes e Iudicibus, 2004; Lopes e Martins, 2005; Iudicibus, Martins, e 
Carvalho, 2005) infelizmente. Embora o monopólio acadêmico desta aventura prejudique todos aqueles que queiram 
evoluir no mestrado e doutorado no Brasil, pois, a grade do ministério da educação copiou francamente a estrutura de 
ensino dessas instituições, privilegiando apenas uma linha, e uma instituição que faz o xerox da tendência americana 
cheia de falhas epistemológicas, criando assim uma barreira para outras linhas, formando mestre e doutores sem 
liberdade de pensamento nas escolas de pesquisas que tem o poder político da pós-graduação “stricto sensu”, criando 
um “comunismo de idéias contábeis”, desfavorecendo o que é realmente de contabilidade, para pesquisas só de 
informação, normas, ou do “mercado de capitais” como se fossem uma “nova doutrina”. Por isso as pesquisas de 
teoria, história, filosofia e ciência contábil são desmerecidas infelizmente na grade dos cursos de mestrado e 
doutorado, o que dizer então das técnicas e tecnologias? É necessário mudar este cenário, embora, o poder político 
dessa movimentação seja muito forte depreciando o ensino contábil no Brasil e criando o que estamos vendo, 
brasileiros viajando para o exterior para cursar tais cursos, pela pobreza dos conteúdos oferecidos no Brasil, 
absolutamente rechaçáveis até para um aluno de curso técnico.  
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Os estudos não foram tão aprofundados, em verdade, nesta grande tecnologia 
e direcionamento contábil, falta definirmos uma verdadeira contabilidade gerencial , 
que não seja contabilidade de gestão de custos apenas, muito menos uma 
contabilidade de análise de balanços, mas que seja mesmo gerencial, isto é, volvida 
diretamente para a decisão e concretização dos fatos patrimoniais , produzindo 
assim modelos de comportamentos . 

Por mais que as correlações com os custos, investimentos, financiamentos, 
receitas, e resultados,  tendem a aparecer num sentido de direcionamento, ela não 
pode fugir dos reclames doutrinários modernos, como os do neopatrimonialismo e 
sua leis  (Silva, 2015), evidentemente esta doutrina consegue alargar fortemente os 
estudos em sistemas de funções, ampliados na liquidez, resultabilidade, 
estabilidade, economicidade produtividade, invulner abilidade, socialidade e 
elasticidade.  

Outros sistemas podem aparecer, mas um estudo gerencial e cientifico que 
foque nestes sistemas permite-nos proceder a uma contabilidade gerencial direta na 
dinâmica por seus fatos sistémicos, que é absolutamente experimental-cientifica, e 
não apenas cálculos isolados ou dispersos de análise. 

Portanto, mesmo com a base contundente do estudo temporal, temos a 
dimensão do presente não muito bem definida, muito menos bem delimitada, o que 
dizer então, do âmbito dos estudos pré-gerenciais , ou seja, no caráter antecedente, 
introdutório, e preparativo  para um aprofundamento mais gerencial do presente; tal 
parte está certamente necessitando de maiores erudições, elucubrações, para se 
tornar um corpo forte, visto que ela é um “modelo basilar”, isto é, a “viga-mestra”. 

O que se gerencia obviamente é um patrimônio em estados temporais 
diversos, o estudo da contabilidade pré-gerencial é focado pa ra a preparação do 
patrimônio , ou seja, como integralizar um patrimônio com um formato científico e 
introdutório, e inclusive qual a massa experimental deveria ser aplicada e o seu tempo 
de retorno, formando os primeiros ativos e patrimônios líquidos7, ou até os 
primogênitos passivos, aqui tratamos do quantum, pois, o qualis, e as formalidades 
jurídicas estão bem afoitas nas práticas e teorias contábeis, mesmo que sem a 
organização necessária dentro desse critério  de estudo gerencial antecedente. 

 

4 - AS CONDIÇÕES GERAIS DE CONSTITUIÇÃO AZIENDAL 

Não há apenas uma ciência que estuda as aziendas, ou mesmo o patrimônio 
das empresas - até o direito reconhece o seu estudo como patrimonial e não 
patrimonial (Gonçalves, 2012) -, portanto, podemos dizer que as condições para 
prevalecer um estudo aziendalístico , ou da economia das empresas  ou da azienda 
são inúmeras. 

                                                             
7 - Aqui estamos nos referindo às situações de integralização, cujo patrimônio líquido de início se torna igual aos ativos, 
portanto, ativo líquido, igual a situação líquida, sem contar, a questão das dívidas que podem vir a existir no início do 
capital. Quando nos socorremos ao patrimônio como fundo de valor, estamos nos referindo à quantidade de ativo e 
passivo, como fundo de capital, ao conjunto de investimentos e financiamentos, destarte, podemos dizer que a 
mensuração da análise pré-gerencial, vai socorrer não apenas ao estudo qualitativo dos elementos do capital, ou os 
tipos de riqueza a serem integralizadas, mas acima de tudo, aos valores, portanto, ao patrimônio em quantidades. Além 
disso, ao tempo que estas quantidades retornarão na dinâmica qualitativa da riqueza, logo, retorno do capital e risco. E 
por fim aos elementos extra-contábeis no sentido de relatórios não tradicionais, mas correlações com outras ciências, 
não há dúvidas, que temos os formatos jurídicos societários, juntamente com os formatos administrativos, o qual a 
contabilidade vai se socorrer se auxiliando para produzir o seu conhecimento de abertura e gestão do capital inicial das 
empresas, e patrimônio das entidades.  
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Os autores da gestão  (Viana, 1962) que trataram da economia da empresa ou 
da azienda, que nada mais é que a contabilidade em sumo grau, na península ibérica 
(Sá, 1961; Silva, 2009; Aloe, 1976; Pirla, 1965) tratavam do estudo aziendal como 
focado em três disciplinas: a organização, administração, e a contabilidade . 
Enquanto na Alemanha seria dividido em três partes: a “Wirtschaftskunde” (aspectos 
econômicos e ambientais), a “Wirstschaftsbetriebslehre” (administração e 
organização), e “Verrechnungslehre” (contabilidade no seu aspecto de levantamento e 
gestão).  

Destarte podemos dizer que são várias as ciências que podem estudar uma 
empresa, desde a sociologia, até mesmo ao direito, todavia, é bom entendermos que 
no âmbito gerencial temos, pois, as principais: organização, administração, e 
contabilidade . 

Embora isso seja uma praxe, iremos focar não apenas no aspecto 
organizacional, porque este a nosso ver está no decorrer do processo de formação 
das empresas, contudo, é interessante concebermos os estudos ou a formação de 
uma azienda pelas seguintes condições:  

• Condições jurídicas 
• Condições organizativas  
• Condições administrativas  
• Condições contábeis ou patrimoniais (gerenciais) 

Por mais que as gerenciais possam estar nos quatro conhecimentos, faremos 
prevalecer a especificidade do ângulo gerencial nitidamente para a contabilidade, pois, 
o seu estudo “pré”, de viabilidade, é o nosso foco a ser tratado aqui.  

As primeiras dizem respeito ao tipo de sociedade, ou seja, a formatação 
jurídica que vai prevalecer; no Brasil a doutrina do direito comercial, societário, 
empresarial, ou até mesmo econômico (Júnior, 2010; Brasil, 2005; Miranda, 1971; 
Coelho, 2006; Castro, 1976; Beviláquia, s/d), faz prevalecer as seguintes sociedades, 
juntamente com a prevalência dos institutos legais (leis federais e códigos civis): 

• Sociedades de contas de participação; 
• Sociedade em comum; 
• Sociedade simples; 
• Sociedade limitada individual; 
• Sociedade limitada; 
• Sociedade de nome coletivo; 
• Sociedade de comandita simples; 
• Sociedade de comandita por ações; 
• Sociedades cooperativas; 
• Sociedades anônimas. 

Embora não estamos entrando profundamente no contexto jurídico, as 
sociedades em comum  podem ser feitas sem contrato, são os tipos de “parcerias”; e 
as de contas de participação  só existem para terceiros – muito comum para 
empresários do ramo do café. Estas são consideradas sociedades não 
personificadas porque faltam-lhe os critérios gerais de formalidade, até de registro de 
contratos, elas existem sem registro na junta e sem meios societários. 

As demais são sociedades personificadas , a primeira a sociedade simples  
que se parece com a sociedade de capital industrial, a qual temos a presença de 
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sócios com responsabilidade técnica e de capital, sendo o primeiro um técnico de 
alguma especialidade, e o outro um empreendedor ou capitalista. 

Nas sociedades limitadas  a responsabilidade é limitada aos sócios, ou 
mesmo a um sócio, o caso daquelas de responsabilidade individual , denominadas 
de Eireli ( Coelho, 2014); as de nome coletivo  a responsabilidade é solidária. 

As sociedades comanditas  são sociedades de fundos de capital, o termo 
“comandita” significa isso, “fundo”, “riqueza”, ou ações, não é uma ação, mas é um 
fundo, destarte podemos dizer que existe a presença do sócio comanditário e 
comanditado , no caso, o primeiro com responsabilidade limitada e o segundo com 
responsabilidade ilimitada. 

As sociedades comandita por ações , só diferem pelo seu fundo acionário, 
porque o fundo a ser negociado, neste caso, é o de ações, e na questão de 
escrituração seria usada a conta “fundo a realizar”, ou mais bem dizendo “fundo de 
ações a realizar” (Ribeiro, 2002), sendo diferente o seu lançamento. 

As sociedades cooperativas  por mais que sejam colocadas separadas no 
direito, por contradição, elas são na sua maioria limitadas ou anônimas, na sua maior 
parte; enquanto a sociedade anônima  é aquela a qual prevalece a negociação de 
ações, e mesmo a prática de operações no mercado de capitais. 

Por fim, estas estruturas jurídicas são, pois, definidas pelo contador, 
igualmente pelo advogado, no momento da abertura, verificando a garantia dos 
credores, e o direito de falir8, ou seja, as condições importantes para manter o passivo 
de terceiros, e justamente as obrigações legais, sendo escolhidas as melhores 
estruturas societárias-jurídicas, conforme os tipos de atividade.  

Os aspectos de organização  envolvem desde o levantamento de materiais e 
patrimônios até mesmo o desenho físico da empresa, tal qual sua estrutura de 
atendimento, aqui estamos no campo de moveis e utensílios, da organização dos 
mesmos, dos materiais de escritório e arquivos, do padrão de trabalho, do controle de 
tempos e movimentos, da organização física da empresa, e mesmo dos padrões de 
atendimento. 

Nos aspectos administrativos , temos desde o zelo a ser usado para o 
patrimônio, até mesmo aos gerentes que vão governar a empresa ou entidade, e a 
ordem que deve ser dada, com uma unidade de comando. Pela lei (Brasil, 2005) os 
administradores que fizeram danos à empresa deverão pagar por eles, na mesma 
quantidade dos prejuízos causados, portanto, é bom termos procurações sobre 
administradores. 

No aspecto contábil  não temos apenas os elementos de escrituração, 
formação de livros, balancetes, inventários, orçamentos, e balanços, ao contrário, 
temos na verdade, além disso, o estudo, análise, e avaliação do patrimônio, 
sobretudo, não podemos abandonar o aspecto gerencial, o patrimônio não é estudado 
como objeto amorfo em nossa ciência, mas perfeitamente para ser operado, tal como 
um corpo humano disposto a cirurgia. 

A contabilidade gerencial, nada mais é que a parte contábil a qual prevalece a 
decisão administrativa, o seu efeito prático mais importante, por isso existe até a 

                                                             
8 - Embora em contabilidade prevaleça o conceito ou princípio  (conceito forte) da continuidade  (going concern), ou 
seja, a empresa nasce para nunca mais morrer, ou mesmo para durar enquanto o seu prazo de existência for 
determinado, para o direito, existe a falência como processo fenomenológico, para nós o processo de falimento e 
liquidação, ou estado aziendal de morte social da célula empresarial é teoricamente e praticamente evitado, isto é, 
procuramos rechaçar, ou manter a empresa sempre viva e não somos favoráveis a sua destruição e inexistência.  
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profissão de controler, e por outro lado o estudo do patrimônio deverá ser avaliado e 
ao mesmo tempo transformado por decisões, por isso, o âmbito de gestão. 

Portanto, a parte contábil como mecânica relevativa, ou relevacionismo, e o 
estudo patrimonial como ciência, e a sua alteração real e direta, como tecnologia, 
favorece, então, a parte de gestão, que não pode ser separada, todavia, totalmente 
mesclado. 

Mesmo assim, sem embargo, temos a gestão em cada uma das áreas, também 
no direito – por tal até um novo ramo chamado de “marketing” -, contudo, podemos 
dizer claramente que este ponto não é nosso foco aqui.  

A contabilidade de gestão, portanto, na análise patrimonial, se confundem 
sendo uma mesma coisa, no entanto, os direcionamentos e finalidades são diferentes, 
portanto, a nossa ciência não é arquivo ou levantamento, é sim, transformação 
patrimonial para a prosperidade das aziendas.    

 

5 – ASPECTOS PATRIMONIAIS DE CONSTITUIÇÃO EMPRESARI AL   

Um empreendimento deve ter a contabilidade gerencial não apenas em seu 
funcionamento, mas sua avaliação seja para quaisquer fins, portanto, a forma de 
gestão começa na abertura das empresas, e na sua avaliação, ou mesmo diagnóstico 
de viabilidade. 

Portanto, concluído no que concerne a sua organização, e demais observações 
para a constituição da azienda, interessante é atingir o fim capitalístico, isto é, ao 
patrimônio a ser colocado. 

Os tipos de patrimônios que podem formar uma empresa são diversos: 

• Créditos a receber 
• Disponíveis 
• Maquinas e equipamentos 
• Estoques 
• Gastos diferidos 

Todavia, em fusões ou incorporações a nova empresa teria mais outros 
elementos como podemos mencionar as dívidas, uma estrutura de capital social 
diferenciada, custos, e vendas diferentes, e assim por diante. 

Nos Estados Aziendais diferenciados de constituição, temos a necessidade de 
integralização do capital, contudo, em casos importantes de fusão, cisão, 
incorporação, e estados falsos  (como uma fusão que em realidade é uma 
incorporação), envolve-se conhecimento absolutamente diferenciado. 

Assim não podemos mensurar a suficiência de capital porque ele não está 
sendo aberto, ele se exige em outras séries de requisitos para firmar-se no estado de 
funcionamento e não de constituição; agora avaliar a sua continuação é um ponto 
absolutamente interessante e imprescindível nos estudos gerenciais, sem embargo, 
não o trataremos aqui. 

Uma empresa pode ser inviável no momento que se organizou ou se constituiu, 
dependendo da sua necessidade financeira e de sustentabilidade em relação, pois, o 
seu montante, ou quantum que é requisito necessário para estabelecer a viabilidade 
financeira e patrimonial. 
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Para avaliarmos dentro da contabilidade gerencial este aspecto, temos que 
mensurar e analisar o que chamamos de capital suficiente ou necessário , 
igualmente após estes cálculos entramos no que chamamos de risco do capital, ou 
tempo de retorno , que são partes fundamentais para estabelecermos e bem a 
condição da quantidade a ser disposta. Os dados necessários para uma mensuração 
do capital são os seguintes: 

 

• Disponível 
• Vendas 
• Custos 
• Dívidas 
• Estoques 
• Imobilizados 

O planejamento mesmo que intuitivo, deve ser colocado; importante seria a 
prévia de mercado, neste fato, como e quanto, ou mesmo em quais tempos temos que 
prover a multiplicação dos valores para o giro, por isto, a qualificação dos disponíveis, 
das vendas, custos, dívidas, estoques, e imobilizados em um tempo cronológico. 

A lógica da fórmula em dois membros iremos traduzir a seguir, sem contar, a 
sua prática, pois, além dos fundamentos teóricos, temos os tecnológicos de abertura 
de capital, sendo os mais importantes, no contexto de aplicação. 

  

6 – LÓGICA E PROPOSTA DE CÁLCULO DE ANÁLISE DA VIAB ILIDADE INICIAL 
DAS AZIENDAS 

A lógica que embasa a fórmula começa com os investimentos operacionais na 
forma de estoques (Est), este se sujeitam a um tempo de giro(n), e os recursos 
imobilizados (Imob), também suscetíveis a um tempo, logo, estes pertencem aos 
capitais pesados(Cpes) e capitais operacionais(Copr), também suscetíveis a um 
tempo, estes gerarão um fundo de reintegração(Frt) compatível com o custo de 
reposição do futuro, isso destacará o primeiro capital necessário, como está 
raciocinado a seguir:  

Est     → n 

Imob → n 

(Est, Imob)   ⊂⊂⊂⊂  Cpes ^ Copr 

(Cpes → n)  ⇒⇒⇒⇒ Frt 

(Cpes → n)  =  CN ∨∨∨∨  CN1 

 

Isso é ampliado com a mesma condição da dívida(Div) e do disponível(Dis) no 
tempo, que gerarão um fluxo positivo ou negativo(Flc), assim se a dívida for maior que 
o disponível, teria uma necessidade de capital(CN), se for menor teríamos uma não 
necessidade de capital(- CN), ou capital necessário negativo e inexistente: 

(Div → n) ↔ (Dis → n) ∴∴∴∴ Flc(+/-) 

(Div   >  Dis)  ⇒⇒⇒⇒  CN 

(Div  <  Dis)  ⇒⇒⇒⇒  - CN = CN∉∉∉∉ 
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Portanto, se a dívida (Div) for maior ou igual ao disponível (Dis), ela implicará 
num capital necessário (CN), ou mesmo capital suficiente existente; a dívida igual a 
disponível implica num resultado igual a zero, que pode ser multiplicado por um ou 
somado com a unidade; a dívida menor que o disponível implica num capital 
necessário negativo (- CN), isto é, capital necessário igual a zero ou inexistente (CN0), 
ou seja, a forma do segundo termo de cálculo do capital necessário, poderia dar 
capital necessário ou mesmo capital necessário negativo porque temos disponíveis 
maiores que as dívidas.    

 

(Div > Dis)  → CN 

(Div = Dis)   → {(0), ( x 1) ∨∨∨∨ (+ 1 ) } 

(Div < Dis) → {(-CN) ∨∨∨∨ (CN0 ↔∉∉∉∉)} 

CN2  =   CN( -CN) 

 

Toda a tendência de tempo (Tx) do segundo membro do capital 
necessário(CN2) irá ser relativo à margem este obtido pela divisão das vendas(Ven) 
pelos custos(Cus), assim quanto maior ele for(∆x+), maior será multiplicante a margem 
ao semi-infinito(∝∆) pelo capital necessário positivo(CNx), exigindo mais 
capitais(CNx

∆), porque as dívidas(Div) são grandes e maiores que os disponíveis(Dis). 

 CN2 
→   Tx ⇒⇒⇒⇒ { (Ven ÷÷÷÷ Cus) ⇒⇒⇒⇒ ∆x+ } ⇔⇔⇔⇔ ∝∝∝∝ ∆ → (CNx

∆) 

{(CNx
∆) ↔ (Div > Dis)} 

 

Porém, quanto menor esta condição for, menor é a necessidade do capital 
necessário (∇ CN), porque os disponíveis(Dis) são maiores que as dívidas(Div), cuja 
quantidade é crescente(∆), e se multiplicam na razão direta da  margem crescente e 
maior((Ven ÷ Cus)∆+ ), favorecendo a maiores quantias negativas(∆(-CN)) que tendem 
ao capital necessário menor que zero(CN < 0) ou inexistente (CN∉) 

{(Div > Dis) → ∇∇∇∇ } ≅≅≅≅  ∇∇∇∇  CN(-CN) ⇒⇒⇒⇒   [{(Dis > Div) →∆} x { (Ven ÷÷÷÷ Cus)∆+}] 

∆ (-CN) ≡≡≡≡  {(CN < 0) ∨∨∨∨  (CN∉∉∉∉)} 

 

Assim, se o capital necessário for negativo (-CN), no segundo membro (CN2) 
ele vai reduzir a noção do capital operacional (Copr) e capital pesado (Cpes), gerando 
o resultado específico de capital necessário (CNx), cujo primeiro membro(CN1) se 
reduzirá; agora ele sendo positivo(CN) é porque o capital pesado(Cpes) e 
operacional(Copr) se somará com o segundo termo da fórmula positivo(CN2), porque, 
as dividas serão maiores que os disponíveis(Div > Dis).  

-CN(CN2)  ⇒⇒⇒⇒ (∇∇∇∇ Copr ^ ∇∇∇∇ Cpes) = CNx 
→ (∇∇∇∇ CN1) 

CN = (Cpes ^ Copr)  + CN2( Div > Dis) 

 

Ou seja, o capital necessário (CN), obtido pelo conjunto somado do primeiro 
membro da fórmula e segundo (CN1 ^ CN2), ambos positivos gerará um capital 
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necessário existente (CN∈); se o capital necessário for negativo (-CN) por ambos 
membros, isso gerará um capital necessário inexistente(CN∉).   

CN (CN1 ^ CN2 ) → CN∈∈∈∈ 

-CN (CN1 ^ CN2 ) → CN∉∉∉∉ 

 

Assim a variação positiva do capital necessário (CN∆), dependerá do conjunto 
dos dois membros da fórmula ((CN1 ^ CN2)∆) que em ampliação ou crescimento, 
dependem, pois, da relação do primeiro membro maior que o segundo numa 
determinada quantia ((CN1 > CN2)est) ou menor porém num determinado valor ((CN1 < 
CN2)est), num determinado estado(est); a mesma variação negativa(CN∇) decorre 
dessas relações específicas de estado; o mesmo crescimento ou decrescimento 
dessas grandezas((CN∆ ↔ CN∇)) equivalem ao capital necessário negativo(-CN), ou 
inexistente(CN∉):  

CN∆ (CN1 ^ CN2) ∆  
⇒⇒⇒⇒

 { (CN1 > CN2)est  ∨∨∨∨  (CN1 < CN2)est  } 

CN∇∇∇∇ (CN1 ^ CN2) ∇∇∇∇    { (CN1 > CN2)est  ∨∨∨∨  (CN1 < CN2)est  } 

(CN∆  ↔ CN∇∇∇∇) ⇒⇒⇒⇒ - CN(CN∉∉∉∉)   

 

Isso dependerá, pois, da relação das vendas com os custos ((Ven ÷ Cus)), já 
relatada em raciocínios anteriores, vemos se ela for maior ou igual (Ven ≥ cus) 
teremos um quociente de um (1), ou maior que um (>1), o que irá aumentar o segundo 
membro, por outro lado, se ela for menor (Ven < Cus), terá um resultado menor que 
um(<1). Por isso, o capital necessário pode variar para mais, mesmo o segundo 
membro dando negativo em relação às dívidas e disponíveis, ou se a relação do 
segundo membro for maior que a do primeiro ((CN1 > CN2)est), ou do primeiro menor 
que o segundo((CN1 < CN2)est), porque o segundo poderá ser reduzido pela relação da 
margem fazendo o montante de capital necessário aumentar((Ven < Cus)CN∆), pelo 
decrescimento do segundo membro da fórmula (∇CN2  ↔ ( CN1 < CN2)), por ser esta 
menor quantidade falsa(~), porque ela se corrigirá na relação da margem  (Ven ÷ Cus), 
que poderá ser menor que um e próximo a zero(<1 / 0), gerando resultados de 
crescimento mesmo com capitais negativos ou necessariamente inexistentes no 
segundo membro, que serão corroídos pelos custos maiores que as vendas:  

(Ven ≥≥≥≥ cus)  ⇒⇒⇒⇒ {(1) ∨∨∨∨ (>1)} 

(Ven < Cus) ⇒⇒⇒⇒ (<1) 

(Ven < Cus)CN∆ = ∇∇∇∇CN2   ↔[{ ( CN1 < CN2) ~} ≡≡≡≡ (Ven ÷÷÷÷ Cus) → (<1 / 0)] 

 

Então, quando o segundo membro da fórmula for maior que o primeiro (CN2 > 
CN1), teremos um capital negativo (- CN), este irá produzir a inexistência do risco (∉ 
Ris), ou de sua variação (∆ Ris), porque o dinheiro será multiplicado pela margem 
(dando mais sinais negativos, e menos necessidade de capital), anulando outras 
necessidades de capital (o proprietário teria recursos suficientes), todavia, com um 
capital necessário existente ou não (CN∈ ∨ CN∉), mesmo assim, teríamos nuanças de 
risco ((∆�∇ Ris)est), logo se ele existir(CN∈), existirá o risco num grau 
determinado(Ris∈), ele não existindo(CN∉)  o risco mesmo com o dinheiro suficiente 
seria decrescido não deixando de existir(∇ Ris∈), pelo fato de termos outras condições 
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administrativas ligadas ao uso da quantidade de numerário, além das condições de 
análise também, portanto, ele sempre existirá, mesmo no cálculo quantitativo, por 
questões qualitativas que não podem fugir da hermenêutica de sua expressão ou 
resultado, até por mensurações de prudência, ligadas ao cálculo, e a mercadologia 
que envolve o uso patrimonial:  

 

(CN2 > CN1) ⇒⇒⇒⇒   - CN 

-CN  ≡≡≡≡ (Ris∉∉∉∉ ∨∨∨∨ ∆ Ris) 

(CN∈∈∈∈ ∨∨∨∨ CN∉∉∉∉)  ⇒⇒⇒⇒ ( ∆ ����∇∇∇∇    Ris)est  ∴∴∴∴ { (CN∈∈∈∈)≅≅≅≅ Ris∈∈∈∈}  

(CN∉∉∉∉) ≅≅≅≅ (∇∇∇∇    Ris∈∈∈∈) 

 

Com toda esta lógica matemática, podemos dizer então, que com os requisitos 
da previsão, temos que conter todos os aspectos dessa condição a serem colocados 
na fórmula: 

Capital suficiente para o período pré-gerencial 

(Estoques + imobilizados) +     ( Dívidas – disponíveis)  x  Vendas  

                                                                                          Custos 

 

É bom transformarmos os valores ao ano, todavia, dependendo do período, 
bastaria multiplicarmos pelos meses; este cálculo que se compõe de dois membros, o 
primeiro e o segundo, que somados entram no quantum do capital necessário.  

O valor a ser colocado deve interagir com o prazo de um ano, sendo 
transformado em tal grandeza, considerando que em dois anos  temos um risco de 
não acontecer a mesma grandeza de capital, ao menos para sobreviver pela metade, 
devido as pesquisas feitas no Brasil, a maioria das empresas não sobrevive em dois 
anos. 

O importante é visualizarmos a bem que as condições concretas são iguais as 
diferenciadas, ou seja a discrepância de um capital real e um capital suficiente estará 
multiplicada por dois por causa do padrão para dois anos assim mensuramos o risco: 

Risco do capital 

Capital real 

Capital necessário x 2 

 

O risco é a diferença de 100% ou 1, para este resultado, sendo portanto, acima 
de 1 ou 100%, o risco é todo absorto, quanto menor, pior para a empresa, porque 
abaixo da unidade envolve muito mais risco, e uma quantidade a ser preenchida da 
mesma incerteza, dentro do contexto de capital suficiente.   

Com o risco podemos verificar se ele é possível de ser absorvido em dois anos 
com o seguinte cálculo que mensura o seu tempo de retorno: 

Tempo de retorno 

1 
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Quociente de risco de capital 

É bom o resultado ser menor que 2, por causa da noção de dois anos, tal 
resultado indica quantos períodos que retorna o capital da empresa, dentro da noção 
do capital necessário.  

Destarte, sobrevivendo cerca de um ano, podemos dizer que a tendência para 
se manter em dois anos seria muito próxima, assim mais fácil de ser alcançada, como 
podemos dar um exemplo de problema:  

Problema 1:  Os disponíveis previstos ao bimestre são de 36.000,00   as 
vendas de 160.000,00 e custos de 90.000,00 ambos ao ano, as dívidas de 68.000,00 
ao bimestre e os estoques de 75.000,00 mensais. 

 

Capital suficiente para o período pré-gerencial 

(Estoques + imobilizados) +     ( Dívidas – disponíveis)  x  Vendas  

                                                                                          Custos 

(75.000,00 x 12) + (0)  +       (68.000,00 x 6) – (36.000,00 x 6)   x   160.000,00 

                                                                                                          90.000,00 

900.000,00    +      { (408.000,00 -  216.000,00)   x   1,78 } 

900.000,00  +    { 192.000,00 x 1,78 = 341.760,00} 

$1.241.760,00 é o capital necessário. 

 

Suponhamos que o empresário tenha para investir além do dinheiro, mais um 
capital, formando ambos em $ 3.000.000,00, como ficaria o risco e o tempo de retorno: 

 

Risco do capital 

Capital real 

Capital suficiente x 2 

 

                3.000.000,00                        1,21 ou 121% O risco é todo coberto. 

1.241.760,00 x 2 →2.483.520,00 

 

 

 

       Tempo de retorno 

                      1         1 =   0,83   

Quociente de risco de capital             1,21 

Em menos de um período haverá retorno. 

 

Então aproximadamente em dias:  
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0,83 x 365 = 301,65 ou 302 dias 

 Em 302 dias haverá o retorno do capital. 

 

Vejamos um segundo problema: Uma empresa necessita de ter um valor 
específico para abrir, ela já tem um capital social de $ 50.000,00, todavia, tem uma 
previsão média de vendas de $80.000,00, um custo de $ 40.000,00, um estoque de $ 
30.000,00, e uma imobilização de $ 50.000,00, uma situação de dívidas de $ 
40.000,00, e um valor de disponível gerado de $ 30.000,00, quanto seria o capital 
social, ele é suficiente? Considere já os valores atualizados ao ano. 

 

Capital suficiente para o período pré-gerencial 

(Estoques + imobilizados) +     ( Dívidas – disponíveis)  x  Vendas  

                                                                                          Custos 

(30.000,00) + (50.000,00)  +    (40.000,00) – (30.000,00 )   x   80.000,00 

                                                                                                40.000,00 

80.000,00  +      { (10.000,00)   x   2,00 } 

$ 100.000,00 é o capital necessário. 

 

Risco do capital 

      Capital real     50.000,00             0,25 ou 25% 

Capital suficiente x 2          100.000,00 x 2 

 

O risco é absorvido em 25%. 

    Tempo de retorno 

                      1         1 =   4   

Quociente de risco de capital             0,25 

 

Em cerca de 4  períodos é o retorno. 

 

Transformação em dias: 4 x 365 = 1460 dias que demora o retorno do capital.  

 

No segundo caso é inviável abrirmos a empresa com estas tendências de 
valores, e ainda com o capital real disposto, enquanto no primeiro caso é 
absolutamente viável termos este retorno, porque o mesmo acontece em menos de 2 
períodos, o que demonstrar menor risco e capital seguro garantido.  

É Claro que temos nuanças nas fórmulas, como na ausência de valores a 
serem dispostos nos custos, podemos no caso somar as vendas transformadas, ou 
até mesmo em casos nos quais as vendas são menores que os custos, fazendo o 
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valor positivo ou negativo do segundo membro ser menor, todavia, não iremos fazer 
pormenores para evitarmos a prolixidade.  

 

 

 

 

6.1 – Opções gerenciais para a abertura de empresas  ou constituição de 
negócios 

A primeira conclusão da análise pré-gerencial de abertura de capital, é o 
diagnóstico de viabilidade, mesmo este não existindo, podemos favorecer a decisão 
com outras oportunidades de administração, é claro que mesmo na sua existência 
seria com considerarmos as seguintes opções:  

• Achar mais sócios 
• Tecer mais capital 
• Reduzir custos e dívidas para o início do empreendi mento 
• Mudar formas societárias e conseguir vender ações 

Portanto, encontrar mais sócios pode aumentar a capitalização da riqueza 
inicial, arrumar mais dinheiro por meios próprios como pessoa física; reduzir os custos 
e dívidas com novos fornecedores, e outros meios de produtividade, ou corte de 
gastos; e até alterações da sociedade para uma alavancagem por ações, seria 
interessante, dentre inúmeras outras condições. 

Muitas vezes na simulação podemos destacar até pontos de visão os quais 
alterando um dos valores temos outra condição de capital a ser alcançada, facilitando 
a quantidade, e mesmo o planejamento com pequenas modificações.  

Estas são algumas das medidas podendo encontrar-se outras que nos auxiliem 
na mensuração dos mesmos potenciais de viabilidade na continuidade de um negocio, 
mas vejamos a condição do risco.  

O importante é termos os riscos controlados, com tempos de retorno muito 
menores, e claro numa noção de giro e absorção dos valores bastante promissora. 

No caso da viabilidade estamos mensurando a possibilidade da empresa 
morrer ou sobreviver já de início na abertura das organizações sociais, sejam em 
condições diferenciadas, hipotéticas, seja mesmo em condições concretas, no primeiro 
caso, as condições diferenciais são as que na prática são divergentes das que 
encontramos no cálculo, assim no momento de funcionamento poder-se-ia ter custos 
maiores que as vendas, ou dívidas muito menores que o disponível deixando 
resultados negativos e assim por diante, no segundo caso, por má administração, por 
efeitos do mercado imprevisíveis, e por danos patrimoniais reais.  

Por outros meios, podemos averiguar outra condição de viabilidade no 
funcionamento inadequado do patrimônio que não trataremos aqui, todavia, se o 
capital necessário for muito alto em relação ao capital real temos uma outra matéria de 
risco muito grande a ser realmente controlada, impedindo sua conclusão de 
viabilidade, portanto, o resultado indica que não podemos abrir a empresa, ou mesmo 
gerencia-la introdutoriamente. 

Com estes medidas que podemos mensurar os riscos e a viabilidade do 
negócio sem dúvida, sendo a nossa fórmula uma das propostas que existem, pois, a 



Gestión Joven 
Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de  
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA) 
______________________________________________________________________________________ 
 

 

146 

 

Nº 15 – 2016 
ISSN 1988-9011 
pp. 128 - 148 

literatura escassa, tenderá a se preencher por outros meios que novos e outros 
pesquisadores queiram tentar resolver, para ajustar o problema a resposta que a 
contabilidade pré-gerencial tende a oferecer.  

  

 

 

 

7 – CONCLUSÕES 

Concluímos que existe uma contabilidade pré-gerencial, e dentre inúmeros 
objetivos ou práticas, como ramo aplicado de nossa ciência, ela tende a favorecer o 
diagnóstico de abertura das empresas, ou mesmo de constituição aziendal, tanto em 
caracteres gerais, como patrimonialmente específicos, assim mantendo maior 
segurança, para o início das organizações econômicas. 

A contabilidade pode no ângulo de gestão, definir antecipadamente a 
viabilidade da abertura de uma aziendal, tal qual o seu tempo de retorno e risco, 
prevalecendo então novos capítulos que permitem ser preenchidos pelo nosso 
conhecimento em nível de gerenciamento antecedente. 

Em nossa proposta, usamos uma fórmula notada por um tipo de lógica, que 
pode ser melhorada, amplificada, e até modificada para a melhor certeza de análise de 
viabilidade empresarial, reconhecemos, todavia, que este decorrer analítico, nos 
permitirá atestar uma análise pré-gerencial, e uma contabilidade pré-gerencial, em prol 
da segurança na abertura das empresas e entidades, podendo existir outras fórmulas 
para a concretização de sua prosperidade no estado embrionário patrimonial, 
aperfeiçoando os critérios de viabilidade e início do funcionamento das aziendas.  
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