


"O objetivo do balanço é mostrar a
realidade da empresa e sua saúde fi-
nanceira. Sempre de fácil compreen-
são para sua administração", explica
o contador da Organização Contábil
Arca, José Wellington Barroso. De
acordo com o profissional, o balanço
lista todos os bens da empresa, ou se-
ja, todo patrimônio existente naquele
momento, os chamados ativos. Nele,
é considerado desde dinheiro no cai-
xa, no banco e material de estoque.
Existe também o passivo, que são as
despesas.

Para o consultor tributarista do
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de São Paulo (Sebrae-SP),
Júlio César Durante, o balanço tribu-
tário é um instrumento fundamen-
tal. "O balanço deve ser utilizado pe-
los empresários para definir os ru-
mos dos seus negócios, pois oferece
ao empreendedor uma 'foto instan-
tânea' das operações realizadas du-
rante todo o ano, os resultados aufe-
ridos em função dessas operações e
as perspectivas para o próximo exercí-
cio". Durante lembra que o empreen-
dedor precisa contar com a assessoria
de um profissional de contabilidade,
mas principalmente adotar a escritu-
ração contábil como um instrumento
fundamental de acompanhamento de
suas operações.

LEGISLAÇÃO
De acordo com os profissionais,

a contabilidade é um trabalho de-
talhado de análise das áreas fiscal,
tributária e trabalhista de uma
empresa, instituição ou entidade
governamental, não-governamen-
tal, privada ou pública. No caso do
balanço contábil não ser realiza-
do por um profissional, o trabalho
pode ser contestado no conselho
federal. Segundo a Lei de S.A.
(Lei 6.404, sobre Sociedades
Anônimas, de 1976), estabele-
cida no Código Civil, "as demons-
trações financeiras serão assinadas
pelos administradores e por conta-
bilistas legalmente habilitados".

"É muito difícil o pequeno e micro
empresário utilizar o balanço men-
sal ou anual", relata José Wellington
Barroso. O contador esclarece que,
atualmente, a legislação exige apenas
o livro caixa para as pequenas e mi-
croempresas, mesmo as optantes pelo
Lucro Presumido não são obrigadas a
fazer o balanço. "Para elas, existe for-
mulário próprio para a entrega da de-
claração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), mas isto não impede
que elas possam realizar seu balanço
anual ou mensal", ressalta. É impor-
tante frisar que algumas instituições
financeiras (bancos) exigem o balanço
contábil para realizar operações ban-
cárias: créditos e empréstimos.

"O ideal é que o empresário faça um
balanço para evidenciar quais cuida-
dos devem ser tomados para curar um
problema, caso ele exista", aconselha o
contador.

Para ficar mais claro a importância
deste instrumento, imagine que este-
ja ocorrendo gastos demais com gaso-
lina no setor de vendas externas, em
comparação com o mesmo período
do mês anterior, e mesmo assim as
vendas não cresceram. Com certeza
essa situação pode gerar um desper-
dício ou problema gerencial. Esse fato
pode ser verificado no dia-a-dia, mas
se torna muito mais eficaz e preciso
no balanço.

Instinto
Segundo pesquisa divulgada pe-

lo Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), de um modo geral, o empre-
endedor brasileiro tem boa formação,
porém a subjetividade ainda é muito
utilizada para a tomada de decisões.
"É raro ver empresários pedirem o ba-
lanço para analisarem", relata Barroso.
O contador vê uma situação cultural,
na qual o empreendedor brasileiro
confia apenas no seu instinto e não
na exatidão dos números. Porém, ele
lembra que a maneira de lidar com os
negócios tem mudado. "Hoje, alguns
empreendedores já pedem um levan-
tamento, mesmo que simples, sobre
as condições que seu empreendimen-
to terá para Voar alto'".

O OBJETIVO
DO BALANÇO
É MOSTRAR A
REALIDADE DA
EMPRESA E SUA
SAÚDE FINANCEIRA.
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PARA SUA
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JOSÉ WELLiniGTON
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Sócia e contadora da Trade
Contabilidade, Simone Domingues,
tem opinião parecida. "É muito di-
fícil, pois para analisar o empresário
tem de ter alguns conhecimentos téc-
nicos. O correto seria o contador ela-
borar o balanço e o mesmo analisar e
explicar para o empresário."

No caso da pessoa que vai iniciar
seu negócio, a dica dos profissionais
é procurar um ramo no qual tenha al-
gum conhecimento. Além disso, é im-
portante realizar um estudo minucio-

só sobre as perdas, ganhos e também
casos de empreendedores que não fo-
ram bem sucedidos em seu negócio.
"Não aprendemos apenas com casos
de sucesso, o fracasso pode nos trazer
lições importantes", observa Barroso.

O CORRETO
SERIA

O CONTADOR
ELABORAR O
BALANÇO E O
MESMO ANALISAR
E EXPLICAR PARA O
EMPRESÁRIO"
SIMOME DOMINGUES,
SÓCIA E CONTADORA DA
TRADE CONTABILIDADE
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