JOSÉ
MOREIRA

100

95

75

5

0

100

95

75

CONTABILIDADE

25

JOSÉ ANTÓNIO CARDOSO MOREIRA é professor da Faculdade de Economia da
Universidade do Porto, instituição onde se licenciou e concluiu mestrado em
Economia. Doutorou-se em Contabilidade e Finanças na Universidade de Lancaster,
no Reino Unido. Colabora regularmente com a PBS – Porto Business School, como
docente e como diretor do Programa de Pós-graduação em Análise Financeira. A sua
experiência profissional não-docente, iniciada em 1975 como «guarda-livros»
numa pequena empresa comercial, dividiu-se, a partir de então, pela banca, nas
áreas da contabilidade, auditoria e análise de investimentos; pelo mercado de capitais, em funções de direção na ex-Bolsa de Valores do Porto e na Interbolsa, nas
áreas administrativo-financeira e de marketing; pela consultoria, na área financeira.
É membro da CNC – Comissão de Normalização Contabilística; ex-presidente do
Colégio da Especialidade de Contabilidade de Gestão, da Ordem dos Contabilistas
Certificados; associado da APAF – Associação Portuguesa de Analistas Financeiros; investigador do CEF.UP
– Centro de Investigação em Economia e Finanças e do OBEGEF – Observatório de Economia e Gestão de
Fraude. Tem publicações nas áreas da contabilidade e relato financeiro, análise financeira e avaliação de
empresas. Para além de artigos em revistas da especialidade nacionais e estrangeiras, publicou e editou livros
sobre análise de investimentos, análise financeira de empresas e fraude-corrupção.

JOSÉ ANTÓNIO CARDOSO MOREIRA

Este manual propõe uma abordagem integrada à preparação, divulgação e interpretação da informação financeira. O caráter intuitivo que o carateriza, e o crescendo
suave de complexidade que lhe está subjacente, facilita o percurso do leitor ao longo
do mesmo, reforçando a sua autonomia no estudo das matérias.
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Sendo um manual de cariz introdutório, tem como destinatários principais estudantes do ensino superior e formandos em cursos de pós-graduação e de formação
profissional, quando esteja presente nos respetivos programas uma componente científica da área de Contabilidade. Será de utilidade, também, para profissionais que trabalhem, ou pensem vir a trabalhar, em ambiente empresarial e não possuam formação
específica na área.
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As matérias abordadas estendem-se por treze capítulos, repartidos em quatro partes.
A primeira, apresenta o contexto empresarial inerente à informação financeira. A
segunda, trata a preparação desta, partindo do modelo contabilístico, passando pelo
método de registo digráfico e terminando na elaboração das demonstrações financeiras. A terceira, coloca o leitor na posição de utilizador da informação, propondo-lhe
uma introdução à análise financeira ancorada no desenvolvimento de um caso prático.
A quarta e última parte, propõe um conjunto de temas de nível mais avançado ligados
à preparação da informação, onde se incluem, entre outros, a apresentação do sistema
de informação contabilística e respetiva estruturação e as determinantes da qualidade da
informação financeira. A ligar os capítulos, de forma transversal, o caso TopCom, Lda.
serve de base à ilustração prática das matérias.
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Introdução

Contexto
A informação financeira é o óleo que lubrifica o mundo dos negócios. Das
organizações que a produzem, às que a usam, há um imenso conjunto de
utilizadores para quem ela é imprescindível.
Qualquer indivíduo que se posicione profissionalmente nesse mundo, ou
indiretamente com ele se relacione, necessita de conhecer em profundidade
como é preparada essa informação – em especial a que tem origem no sistema contabilístico das empresas. Necessita, igualmente, de saber interpretá-la, pois só assim poderá utilizá-la para apoiar a tomada de decisões economicamente eficientes.
Pese o papel central que é tributado a este tipo de informação, os catálogos das principais editoras portuguesas da especialidade não respondem, de
forma cabal e integrada, às necessidades objetivas de quem procura formação na área. Com escassas exceções, aquilo que eles propõem são versões
mais ou menos explicadas do SNC – Sistema de Normalização Contabilística,
em que desde a primeira à última linha o leitor tem propostas de aplicação
da norma x ao caso y, profusamente ancoradas no manejo dos códigos das
contas; ou livros específicos de Análise Financeira, para quem já domina o
conteúdo da referida informação.
São livros importantes para profissionais, ou para estudantes de nível
mais avançado no estudo das matérias financeiras. Porém, se quem procura
formação é recém-chegado à área contabilístico-financeira; se nunca entrou
numa empresa, não sabe o que é, nem como funciona – como muitas vezes
acontece; e se, adicionalmente, tão pouco domina o léxico do mundo dos
negócios, esses livros não suprem as suas necessidades. Dificilmente servirão
de guia a formandos para quem a empresa não passa de uma «caixa negra»
onde a sua imaginação não consegue penetrar.

20

CONTABILIDADE

Objetivo
A presente obra pretende ser um contributo para o preenchimento da
lacuna atrás referida. Propõe uma abordagem integrada à informação financeira, que vai da respetiva preparação e divulgação, à leitura e interpretação
da mesma.
Aspeto relevante da abordagem é o seu caráter intuitivo, que na parte
inicial salienta a similitude entre as necessidades informacionais da empresa e
o que acontece na vida de cada indivíduo relativamente ao controlo das suas
finanças e compromissos financeiros. Ligando a contabilidade à organização
económica, só muito avançados no livro aparecem detalhes sobre normas e
estrutura concetual. Evita-se, deste modo, que a antecipação de assuntos potencialmente mais exigentes em termos de maturidade contabilística acabe por
levar a que o leitor (que se admite ser o formando) se feche sobre si mesmo,
criando um escudo contra aquilo que considera serem «formas de complicar
as contas». Teve-se presente, também, que, não raras vezes, esse leitor chega
com o preconceito de que as matérias contabilísticas são «coisa aborrecida».
Esta abordagem colhe algumas semelhanças com obras de natureza didática disponíveis em mercados estrangeiros, principalmente em países de
matriz anglo saxónica, onde não existe um «plano de contas oficial» que,
qual «buraco negro», tudo absorve e subordina, como tende a acontecer nos
países europeus de matriz continental.

Destinatários
O livro tem como destinatários principais estudantes do ensino superior
e formandos em cursos de pós-graduação e de formação profissional, quando
esteja presente nos respetivos programas uma componente científica na área
de Contabilidade. Pode ser valioso, também, para profissionais que trabalhem (ou pensem vir a trabalhar) em ambiente empresarial e não possuam
formação prévia nessa área.
Não se trata de obra de mera difusão de cultura (geral) contabilístico-financeira, embora também possa ajudar neste domínio. É mais do que isso,
apresentando uma vasta e profunda componente técnica. É particularmente
indicada para servir de manual de apoio em unidades curriculares de introdução à contabilidade e à análise financeira, no ensino superior, com duração mínima de um semestre letivo (cerca de 70 horas de atividade em sala de
aula). Como objetivos da aprendizagem, no final desse período os forman-
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dos devem ser capazes de aplicar o modelo contabilístico, preparar as demonstrações financeiras de uma empresa e interpretar a informação destas constante com vista à emissão de parecer sobre a situação e perspetivas de evolução da sua situação económico-financeira.

Estrutura do livro
O texto é composto por quatro partes.
A Parte I, nos capítulos 1 e 2, apresenta o contexto empresarial inerente
à informação financeira. Aí se apresenta a empresa (entidade), acompanhando a sua evolução histórica até ao presente, com a preocupação de a
inserir no contexto económico e social onde desenvolve a sua atividade. O
circuito económico, uma caricatura da empresa e das suas funções, é o instrumento usado para proporcionar ao leitor uma mais profunda interação
com o seu objeto de estudo, essa mesma empresa.
A Parte II propõe uma introdução à preparação da informação financeira. Os capítulos 3 a 8 discutem os aspetos básicos inerentes à preparação
da informação. O leitor é colocado na perspetiva do preparador. Parte-se da
apresentação da contabilidade; salienta-se o seu papel social e económico,
deste modo criando a base para a posterior discussão do modelo contabilístico e do método de registo digráfico; trata-se, com pormenor, o registo das
transações e a preparação das demonstrações financeiras.
A Parte III, nos capítulos 9 e 10, contém uma introdução à interpretação
da informação financeira. Impõe uma mudança de perspetiva. O leitor é
colocado na posição do utilizador da informação. O primeiro desses capítulos faz uma introdução à análise financeira; o segundo, consolida as propostas efetuadas no anterior com o desenvolvimento de um caso prático.
A Parte IV, nos capítulos 11 a 13, introduz temas ligados à preparação da
informação de nível mais avançado quando comparados com os propostos
na parte precedente. Os dois primeiros abordam as características e condicionantes da informação financeira, aspetos centrais do processo de preparação desta informação, que haviam estado subjacentes aos temas discutidos
nos capítulos precedentes, mas cujo tratamento, por razões pedagógicas, fora
adiado. Entre tais aspetos, inclui-se o sistema de informação contabilística e
respetiva estruturação, e as determinantes da qualidade da informação
financeira. Por fim, o Capítulo 13 introduz e discute outros temas objetivamente ligados à preparação que, sendo de nível mais avançado, como se refe-
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riu, não destoam numa obra que se propõe ser de caráter introdutório. É o
caso do tratamento do imposto sobre o valor acrescentado, do registo das
locações, e do registo dos empréstimos obtidos, comissões bancárias e juros.
No sentido de criar um elo de ligação entre os treze capítulos que compõem a obra, na parte final de cada um, antecedendo os eventuais anexos e um
teste de conceitos, inclui-se, pela ordem indicada, o caso TopCom, Lda., a
empresa fictícia tomada como caso de estudo global; e uma breve reflexão sobre
tema contabilístico relacionado com o assunto tratado no capítulo, sob o título
«notas sobre contabilidade»

Aprender fazendo
O leitor é a pessoa que sempre esteve presente no pensamento do autor
enquanto escrevia este livro. É soberano no modo de leitura que escolha
fazer, consoante os seus objetivos e interesses. Pode, até, no limite, procurar
lê-lo como um romance – o que não se recomenda –, desde que isso lhe dê
prazer. Porém, deve ter presente que só a prática lhe proporcionará o domínio das matérias, consolidando o conhecimento que permitirá mais tarde
aplicá-las a casos concretos. Isto é, não pode esquecer que as matérias contabilístico-financeiras aprendem-se fazendo.
O livro, com as suas ilustrações e testes-questionário, proporciona algumas condições que facilitam essa prática. Porém, para o leitor que pretenda
levar mais longe o seu treino, recomenda-se o livro Contabilidade. Informação financeira – Casos práticos, que, como o título deixa entender, propõe
dezenas de casos de aplicação prática de conceitos, muitos deles acompanhados de propostas de resolução. Trata-se de um precioso auxiliar de estudo para
quem deseja um mais completo e aprofundado contacto com as matérias,
que necessita de ser complementado com o uso de uma folha de cálculo ou,
alternativamente, da centenária ferramenta de trabalho do formando das
matérias contabilístico-financeiras que é o papel e lápis (ou um seu substituto digital).
Ao monitor que adota esta obra no apoio à sua lecionação, tido em conta
o nível prévio de conhecimentos dos seus formandos, recomenda-se que
avalie do interesse em seguir a ordem sequencial proposta para as matérias.
Pode, sempre, definir a sua própria sequenciação, eventualmente saltando
partes e ou capítulos.

Principais siglas e acrónimos

AC
AFT
ANC
CL
CMP
CMV
CNC
CP
CX
DACP
DFCx
DIV
DO
DR
EBIT/RAJI

Ativo corrente
Ativo fixo tangível
Ativo não corrente
Clientes
Compras
Custo das mercadorias vendidas
Comissão de Normalização Contabilística
Capital próprio
Caixa
Demonstração das alterações no capital próprio
Demonstração dos fluxos de caixa
Dividendos
Depósitos à ordem
Demonstração dos resultados
Earnings before interest and taxes/Resultado antes de
juros e impostos
EBITDA/RAJIDA Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization/Resultado antes de juros, impostos,
depreciações e amortizações
EBT/RAI
Earnings before taxes/Resultado antes de impostos
EC
Estrutura concetual
EFB
Equação fundamental do balanço
EOEP
Estado e outros entes públicos
FAF
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
FAI
Fluxo de caixa das atividades de investimento
FAO
Fluxo de caixa das atividades operacionais
FD
Fornecedores
FM
Fundo de maneio
FSE
Fornecimentos e serviços externos
IASB
International Accounting Standard Board
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IES
INV
IRC
IRS
IVA
ME
NCRF
NIC/IFRS
OROC
PC
PE
Pgo
PNC
RA
RCP
RdO
Rec
Rend
RO
RP/RL
Sf
Si
SIC
SNC
TA
V
VN
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Informação empresarial simplificada
Inventários
Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
Imposto sobre o valor acrescentado
Microentidade
Normas contabilísticas de relato financeiro
Normas internacionais de contabilidade
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
Passivo corrente
Pequena entidade
Pagamento
Passivo não corrente
Rendibilidade do ativo
Rendibilidade dos capitais próprios
Rendimento operacional
Recebimento
Rendimentos
Resultado operacional
Resultado do período/Resultado líquido
Saldo final
Saldo inicial
sistema de informação contabilística
Sistema de Normalização Contabilística
Total do ativo
Vendas
Volume de negócios

PARTE

I
Contexto
empresarial

Capítulo

1
A empresa
Objetivos do Capítulo
Apresentar a empresa (entidade), a partir do seu aparecimento e evolução
ao longo do tempo. Discutir as funções da empresa e relações com terceiros.
Apresentar alguns dos tipos de empresas. Relacionar a gestão da empresa
com os conflitos de agência.

No final, o leitor deverá saber:
•

Definir as etapas evolutivas da entidade-empresa
• Distinguir sociedade de empresa
• Descrever as principais relações da empresa
• Apresentar algumas das formas de organização
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1. Introdução
Uma caminhada, por mais longa que seja, começa sempre com o primeiro passo.
Esta verdade aplica-se a múltiplos contextos. Para o escritor, o longo e
árduo trabalho de escrever um livro começa com a primeira letra, a primeira
linha, a primeira página. Para o formando que se inicia no estudo de um
dado assunto, o percurso que tem pela frente iniciar-se-á com uma primeira
leitura, quiçá uma primeira aula ou uma primeira conversa com o professor.
Este é um texto sobre contabilidade. Para quem o segura nas mãos e
sobre as suas linhas se debruça ele é, muito provavelmente, o primeiro contacto com o tema, o primeiro livro que lê sobre o assunto. Mas, em si mesmo,
este texto é também um primeiro passo numa área do Conhecimento vasta,
como é a Contabilidade, que se pretende seja para o leitor de descoberta e
enriquecimento pessoal e profissional.
Ao longo do texto a organização (entidade) vai estar sempre presente
porque a contabilidade, enquanto sistema de informação, existe por ela e para
ela. Ou seja, para se compreender a contabilidade tem de se compreender a
organização, o que é, e como funciona. Justifica-se, pois, que o primeiro passo
seja dedicado à sua apresentação.
O conceito de organização é mais vasto que o de empresa, ou da sociedade comercial que a esta está subjacente, pois abarca outros tipos de entidades. A empresa é um tipo particular de organização que, sendo predominante no mundo dos negócios e, como tal, mais próxima do comum dos leitores, será adotada no texto para efeitos de exposição e exemplificação das
matérias. Ao longo dele, menções à empresa, em sentido lato, devem ser
entendidas como sendo extensíveis à sociedade comercial que lhe está subjacente e a uma unidade mais vasta, a entidade, que pode ser uma organização
privada ou pública, mas será sempre dotada de um objetivo (objeto social) e de
recursos materiais e ou humanos para o atingir. As designações – empresa,
organização e entidade – serão usadas indistintamente ao longo do livro.
A empresa não flutua no espaço, desligada de tudo e de todos. Pelo contrário, ela recolhe a sua legitimidade e razão de ser do contexto em que se insere,
do exterior que a rodeia e das ligações que com este estabelece. Pode ser vista
como um conjunto de relações, mais ou menos formalizadas, um conjunto de
contratos que a ligam a terceiras partes, como fornecedores, clientes, finan-
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ciadores, entre outros. Daí a preocupação que haverá ao longo do capítulo
em mostrar e caraterizar essas relações da empresa com o contexto que a
envolve.
Porém, o ponto de partida do capítulo será a apresentação de alguns traços definidores da respetiva evolução histórica, com o objetivo de proporcionar uma melhor compreensão das empresas existentes na atualidade.
A estrutura deste é como se segue. No ponto seguinte faz-se uma muito
sucinta apresentação da empresa. No ponto 3, alarga-se essa apresentação
para discutir o contributo social revolucionário que ela trouxe. No ponto 4,
distingue-se sociedade comercial de empresa, e apresenta-se uma tipologia
de sociedades permitidas pelo enquadramento legislativo português. No ponto
5, discute-se a empresa na atualidade a partir dos seus recursos, funções e
tipos. A terminar o capítulo, apresenta-se o caso TopCom, Lda., que será
transversal aos restantes capítulos, e, com idêntico caráter, introduzem-se
notas sobre contabilidade, neste caso sobre a longevidade das empresas.

2. A empresa, uma ideia familiar no séc. XXI
Mencionar a TAP Portugal leva a pensar de imediato na empresa que
tem como objeto social a prestação de serviços de transporte aéreo, com os
seus aviões que as cores da bandeira nacional caraterizam. Juntando pessoas
(os seus funcionários), recursos (edifícios, aviões, outros) e relações com terceiros (fornecedores, clientes, Estado, bancos, outros), que no conjunto formam aquilo que denominamos de empresa, a TAP criou as condições para
procurar concretizar aquele objeto em cada dia da sua vida. Fundada em
1945, tem hoje mais de 70 anos de idade. Se se tratasse de um ser humano,
tal idade prenunciaria o aproximar do fim da respetiva vida, estaria na terceira idade. No caso das empresas, isso não sucede, em geral. Uma empresa
pode, pelo menos teoricamente, durar eternamente, salvo se o seu contrato
de sociedade impuser uma duração finita, o que não é o caso. O mais habitual é as empresas serem constituídas com duração indeterminada.
Para o cidadão do século XXI pensar na empresa, enquanto forma de
organização, é pensar em algo que lhe é minimamente familiar. Pensar que
pode ter duração infinita, também. Porém, nem sempre isso aconteceu. A
empresa, uma forma de organização que hoje é tão comum, que nem sequer
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JOSÉ ANTÓNIO CARDOSO MOREIRA é professor da Faculdade de Economia da
Universidade do Porto, instituição onde se licenciou e concluiu mestrado em
Economia. Doutorou-se em Contabilidade e Finanças na Universidade de Lancaster,
no Reino Unido. Colabora regularmente com a PBS – Porto Business School, como
docente e como diretor do Programa de Pós-graduação em Análise Financeira. A sua
experiência profissional não-docente, iniciada em 1975 como «guarda-livros»
numa pequena empresa comercial, dividiu-se, a partir de então, pela banca, nas
áreas da contabilidade, auditoria e análise de investimentos; pelo mercado de capitais, em funções de direção na ex-Bolsa de Valores do Porto e na Interbolsa, nas
áreas administrativo-financeira e de marketing; pela consultoria, na área financeira.
É membro da CNC – Comissão de Normalização Contabilística; ex-presidente do
Colégio da Especialidade de Contabilidade de Gestão, da Ordem dos Contabilistas
Certificados; associado da APAF – Associação Portuguesa de Analistas Financeiros; investigador do CEF.UP
– Centro de Investigação em Economia e Finanças e do OBEGEF – Observatório de Economia e Gestão de
Fraude. Tem publicações nas áreas da contabilidade e relato financeiro, análise financeira e avaliação de
empresas. Para além de artigos em revistas da especialidade nacionais e estrangeiras, publicou e editou livros
sobre análise de investimentos, análise financeira de empresas e fraude-corrupção.
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Este manual propõe uma abordagem integrada à preparação, divulgação e interpretação da informação financeira. O caráter intuitivo que o carateriza, e o crescendo
suave de complexidade que lhe está subjacente, facilita o percurso do leitor ao longo
do mesmo, reforçando a sua autonomia no estudo das matérias.
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Sendo um manual de cariz introdutório, tem como destinatários principais estudantes do ensino superior e formandos em cursos de pós-graduação e de formação
profissional, quando esteja presente nos respetivos programas uma componente científica da área de Contabilidade. Será de utilidade, também, para profissionais que trabalhem, ou pensem vir a trabalhar, em ambiente empresarial e não possuam formação
específica na área.
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Da Preparação
à Interpretação
da Informação
Financeira

Da Preparação
à Interpretação
da Informação
Financeira

As matérias abordadas estendem-se por treze capítulos, repartidos em quatro partes.
A primeira, apresenta o contexto empresarial inerente à informação financeira. A
segunda, trata a preparação desta, partindo do modelo contabilístico, passando pelo
método de registo digráfico e terminando na elaboração das demonstrações financeiras. A terceira, coloca o leitor na posição de utilizador da informação, propondo-lhe
uma introdução à análise financeira ancorada no desenvolvimento de um caso prático.
A quarta e última parte, propõe um conjunto de temas de nível mais avançado ligados
à preparação da informação, onde se incluem, entre outros, a apresentação do sistema
de informação contabilística e respetiva estruturação e as determinantes da qualidade da
informação financeira. A ligar os capítulos, de forma transversal, o caso TopCom, Lda.
serve de base à ilustração prática das matérias.
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