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Resenha do liuro Contabilidade Geral
Mwnio toJú Martine; '

SZUSTER, Natan. Ricardo lopes Carooso. Fortunes Rechtman Szuster, Femanoa
Rechtman Szuster e Havta Rscntman Szuster. Iontabilidade Geral. Sao Pau¡o:
Atlas, 2007. 394 p.

--------------

Fotos recentes no mundo dos negóclO s sm"izam que os eventos conlábets soo cada vez mas lmport,.,les. Ho]e,
mas do que nunca, o conheamenlo de eonlooilidade é mdispensáve1 para enar, an"isar e usar as
demonstra,o es fimnce:tras para a boa gestoo das org'fllz,">oes. PotenCialS usuános da eonlooilidade devem
entender como funaona esse SiSlema de lllfunna.;o e~ suas paticu1andades e espea fiCl dades Um bom
exemplo de livro que 'luda a trilhar esse caminho é Contabihdackgera!, 2CXJ7, de Szuster e Cardoso

Essa obra, de fonna SImples e ama!, proporciOna oos leilores urna ViSOO objetiva e oportuna sobre a
conlabilidale e suas 'Vlic,,>oes cada vez malS relev,.,tes no mundo contemporaneo Contabiltdack geral
condensa habilmente urna cobertura balanceala entr e conceito s e proc edimentos, disponibilizando para o seu
leitor urn panOf3na da mfonna,ao conlábil e de seus usos. Os exercíaos de fixa,ao ,!udam t,.,to o leitor
neófito qu,.,to aquele que Já tem algum conheamento prévlo a relaaonar o conteúdo exposto com os
procedimentos contáb ets halJituals nos negóclO~ elucld,.,do eventu a s dificu1dales conceituals

Um dos pontos mas m,.-cantes e movadores da obra é sua alJordagem pedagóglca. O conteúdo otualiz alo e sua
pedagogla refinala proporaomm urna base sólida, a partir da qual pod eroo ser amentalos os conheclmento s e
a expoSI,ao das práticas contoo etS

mire os pontos que toman a obra úll1ca e movadorano Brasil mer ecem destaque

a expoSl,ao da mecfruca contábil, nao só na esllUtur a de razoneles (conta n e do diáno, mas
também, e pnnapalmente, da matriz de l,."anentos, na qua! os eventos e as trans,,>oes soo
reconheados confonne a equ,,>ao fundamental da contabilidale (otivo, colunas á esquerda da
Igualdade, é Igual ao pasSlVO mas o patrimóll10 líqU1do, colunas á direita da 19ualdale);

2 a apresenta,oo de demonstr,,>oes contooelS efetivas de uma empresa brasiletra listada na Bovespa,
no caso, a Companhia Brasiletra de DistribU1,oo (Grupo POO de A\'Úc,.-), fazendo-s e constantes
assocla,o es enlre as teonas 'Vresentadas e situ,,>oes factuas;

3 a disponibilidade de "mapas de aprendizagem" que esquem""zan os pnnapas pontos
desenvolmdo s no capítulo, ta! qual urn m'V a neura!;
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4. a discussáo de aspectos legais, tanto societários quanto fiscais, em quadros (box), ao langa dos
capitulos, conforme a vinculacáo ao tema discutido;

5. a utilizacáo da estmtura de planilha eletrónica para expor cálculos mais elaborados;
6. alérn das demonstracóes contábeis mais discutidas nos livros de contabilidade geral (balance

patrimonial, demonstracáo das mutacóes do património liquido e demonstracáo do resultado do
exercicio), apresenta-se, tambérn, a demonstracáo dos fluxos de caixa e a demonstracáo do valor
adicionado; e

7. a análise das demonstracóes contábeis nao se restringe á apresentacáo dos cálculos dos indicadores.
Sao discutidos, ainda, aspectos relativos á obtencáo das demonstracóes contábeis e á investigacáo
da confiabilidade das informacóes nelas divulgadas. Alérn disso, é sugerida urna estrutura de
parecer.

Acredita-se que para ler e interpretar demonstracóes contábeis, os estudantes e profissionais devem aprender a
pensar criticamente. É crucial que entendam de onde os números contábeis surgem, qual o significado desses
números e o que eles revelam sobre a saúde fmanceira da empresa. Nesse contexto, entende-se que o recém
lancado livro Contabilidade geral, 2007, de Szuster e Cardoso, atende a esses objetivos, desenvolvendo
habilidades criticas e o instrumental básico para urna aprendizagem duradoura da contabilidade.

Livro texto recomendado para as disciplinas contabilidade geral e contabilidade introdutória dos cursos de
graduacáo e de pós-graduacáo em Ciéncias Contábeis, Administracáo e Economia, essa obra foi preparada com
o propósito de ajudar o instrutor a despertar nos estudantes o desejo de aprender e a disposicáo para trabalhar
com afmco. Um curso que tenha esse livro corno bibliografia básica será mais bem estruturado e fará uso mais
eficiente do tempo de classe, melhorando o desempenho nas atividades e avaliacóes.

Em suma, Contabilidade geral trata-se de um refinado portal de entrada para o conhecimento contábil.
Estudantes ou profissionais que iniciem seus estudos de contabilidade com esse manual se sentiráo bem
preparados e segnros, talvez, até seduzidos para aprofundar seus conhecimentos na área.
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