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Fatos recentes no mundo dos negócios sinalizam que os eventos contábeis são cada vez mais importantes. Hoje, 
mais do que nunca, o conhecimento de contabilidade é indispensável para criar, analisar e usar as 
demonstrações financeiras para a boa gestão das organizações. Potenciais usuários da contabilidade devem 
entender como funciona esse sistema de informações, suas particularidades e especificidades. Um bom 
exemplo de livro que ajuda a trilhar esse caminho é Contabilidade geral, 2007, de Szuster e Cardoso. 

Essa obra, de forma simples e atual, proporciona aos leitores uma visão objetiva e oportuna sobre a 
contabilidade e suas aplicações cada vez mais relevantes no mundo contemporâneo. Contabilidade geral 
condensa habilmente uma cobertura balanceada entre conceitos e procedimentos, disponibilizando para o seu 
leitor um panorama da informação contábil e de seus usos. Os exercícios de fixação ajudam tanto o leitor 
neófito quanto aquele que já tem algum conhecimento prévio a relacionar o conteúdo exposto com os 
procedimentos contábeis habituais nos negócios, elucidando eventuais dificuldades conceituais. 

Um dos pontos mais marcantes e inovadores da obra é sua abordagem pedagógica. O conteúdo atualizado e sua 
pedagogia refinada proporcionam uma base sólida, a partir da qual poderão ser cimentados os conhecimentos e 
a exposição das práticas contábeis.  

Entre os pontos que tornam a obra única e inovadora no Brasil merecem destaque: 

1. a exposição da mecânica contábil, não só na estrutura de razonetes (conta T) e do diário, mas 
também, e principalmente, da matriz de lançamentos, na qual os eventos e as transações são 
reconhecidos conforme a equação fundamental da contabilidade (ativo, colunas à esquerda da 
igualdade, é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, colunas à direita da igualdade); 

2. a apresentação de demonstrações contábeis efetivas de uma empresa brasileira listada na Bovespa, 
no caso, a Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açúcar), fazendo-se constantes 
associações entre as teorias apresentadas e situações factuais; 

3. a disponibilidade de "mapas de aprendizagem" que esquematizam os principais pontos 
desenvolvidos no capítulo, tal qual um mapa neural; 
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4. a discussão de aspectos legais, tanto societários quanto fiscais, em quadros (box), ao longo dos 
capítulos, conforme a vinculação ao tema discutido; 

5. a utilização da estrutura de planilha eletrônica para expor cálculos mais elaborados;  
6. além das demonstrações contábeis mais discutidas nos livros de contabilidade geral (balanço 

patrimonial, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração do resultado do 
exercício), apresenta-se, também, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor 
adicionado; e 

7. a análise das demonstrações contábeis não se restringe à apresentação dos cálculos dos indicadores. 
São discutidos, ainda, aspectos relativos à obtenção das demonstrações contábeis e à investigação 
da confiabilidade das informações nelas divulgadas. Além disso, é sugerida uma estrutura de 
parecer.  

 
Acredita-se que para ler e interpretar demonstrações 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 financeira da empresa. Nesse contexto, entende-se que o recém-
lançado livro Contabilidade geral, 2007, de Szuster e Cardoso, atende a esses objetivos, desenvolvendo 
habilidades críticas e o instrumental básico para uma aprendizagem duradoura da contabilidade. 

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

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 sentirão bem 
preparados e seguros, talvez, até seduzidos para aprofundar seus conhecimentos na área. 

 


