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EEXXIISSTTEE  UUMMAA  EESSCCOOLLAA  CCOONNTTÁÁBBIILL  AAUUSSTTRRAALLAASSIIAANNAA??  
 

CCaarrllooss  AAnnttoonniioo  DDee  RRoocccchhii  
 
 
 
 
 
  11  ––                        JJUUSSTTIIFFIICCAANNDDOO  OO  TTEEMMAA  

A Contabilidade tem sido definida, muitas vezes, como “a linguagem dos 
negócios” (SSaallmmii, 11999999). Mas o mesmo Autor observa que, “aattuuaallmmeennttee,,  eessttaa  
lliinngguuaaggeemm  eessttáá  sseennddoo  ffaallaaddaa  ccoomm  iinnúúmmeerrooss  ““ssoottaaqquueess””,,  ee  oo  qquuee  ssee  ffaallaa  ––  oouu  mmeellhhoorr;;  oo  
qquuee  ssee  eessccrreevvee  ““nnooss  nnúúmmeerrooss  iimmppeessssooaaiiss  ee  ffrriiooss  ddaa  eessccrriittuurraaççããoo  mmeerrccaannttiill  ee  ddaass  
ddeemmoonnssttrraaççõõeess  ffiinnaanncceeiirraass  ddaass  ggrraannddeess  ccoorrppoorraaççõõeess,,  nnããoo  rraarroo  ssee  rreevveellaa  iinniinntteelliiggíívveell  
ppoorr  ““lleeiittoorreess””  ddee  ppaaíísseess  ddiiffeerreenntteess  ddaaqquueellee  eemm  qquuee  ooss  rreellaattóórriiooss  ccoonnttáábbeeiiss  ffoorraamm  
ggeerraaddooss”. 

A existência desses “dialetos” contábeis passou a se constituir em 
problema relevante, quando a Economia mundial parece se encaminhar para o que se 
convencionou chamar de “globalização”, e “uumm  mmíínniimmoo  ddee  uumm  qquuaarrttoo  oouu  aallggoo  pprróóxxiimmoo  
ddee  uumm  tteerrççoo  ddaass  ttrraannssaaççõõeess  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  ccoorrrreessppoonnddeemm  aa  ooppeerraaççõõeess  iinntteerrggrruuppoo””,,  
iissttoo  éé,,  ssããoo  rreeaalliizzaaddaass  eennttrree  eemmpprreessaass  ppeerrtteenncceenntteess  aa  uumm  mmeessmmoo  ggrruuppoo  oouu  
ccoonngglloommeerraaddoo  ttrraannssnnaacciioonnaall  mmaass  llooccaalliizzaaddaass  eemm  ppaaíísseess  ddiiffeerreenntteess” (FFeennsstteerrffeeiiffeerr, 
11998855), e por preços ajustados, os chamados “Preços de Transferência”, que apenas 
raramente correspondem aos preços de mercado (OOrrnnsstteeiinn, 11997799). 

 
  22  ––                              OORRIIGGEEMM  DDOO  PPRROOBBLLEEMMAA    EE    TTEENNTTAATTIIVVAASS  DDEE  SSOOLLUUÇÇÃÃOO  

Antes do início da segunda revolução industrial, em 1870, os problemas 
“lingüísticos” passavam desapercebidos, pois a Contabilidade se restringia apenas à 
escrituração mercantil. A rápida industrialização da Alemanha, Bélgica, Estados 
Unidos, França, Itália e Japão, ocasionou a substituição do ferro pelo aço e propiciou 
o desenvolvimento de novas máquinas, trazendo a necessidade de novas fontes de 
energia. 

A industrialização européia e japonesa se iniciou quase 
concomitantemente com o “lloonnggoo  ssééccuulloo  XXXX  ccoonnttáábbiill”. (DDee  RRoocccchhii, 22000033)1, aquele 
período em que, no dizer de VViiddaall (11995566::7711) “ddeessddee  qquuee,,  eemm  ddaattaa  aaiinnddaa  rreecceennttee,,  aa  
ccoonnttaabbiilliiddaaddee  ccoommeeççoouu  aa  ddeessppeerrttaarr  ddaa  lloonnggaa  mmooddoorrrraa  eemm  qquuee,,  dduurraannttee  ssééccuullooss,,  vviivveerraa  
mmeerrgguullhhaaddaa  ee  ddeessddee  qquuee  aass  ssuuaass  ppoossssiibbiilliiddaaddeess  ffoorraamm  rreeddeessccoobbeerrttaass  ppeellooss  ppooddeerreess  
ppúúbblliiccooss  ee  ppeellaa  mmooddeerrnnaa  iinnvveessttiiggaaççããoo  eeccoonnôômmiiccaa,,  jjáá  aallgguunnss  aauuttoorreess  ––  bbeemm  ppoouuccooss,,  
ppoorr  ssiinnaall  ––  ddiilliiggeenncciiaarraamm  pprreeppaarráá--llaa  ppaarraa  eennffrreennttaarr  ssaattiissffaattoorriiaammeennttee  aass  nnoovvaass  ttaarreeffaass  
qquueerr  llhhee  vvêêmm  sseennddoo  pprrooppoossttaass..  PPaarraa  iissssoo,,  pprrooccuurraarraamm  aallgguunnss  ddeesssseess  aauuttoorreess  eessttuuddaarr  
ooss  pprroobblleemmaass  ddoo  ppllaanneeaammeennttoo  ccoonnttaabbiillííssttiiccoo,,  ccoomm  vviissttaass  aaoo  eessttaabbeelleecciimmeennttoo  ddooss  
pprriinnccííppiiooss  ddiirreettoorreess  ddeessttaa  rraacciioonnaalliizzaaççããoo  ee  eemm  oorrddeemm  aa  aaddeeqquuáá--llaa  aaoo  pprroosssseegguuiimmeennttoo  
ddooss  nnoovvooss  oobbjjeettiivvooss  ddaa  aattuuaalliiddaaddee..” 

A segunda revolução industrial trouxe também a expansão do 
colonialismo europeu e o surgimento das grandes sociedades anônimas. Grandes 



empreendimentos comerciais não eram novidade, mas, diferentemente das 
companhias de comércio que haviam funcionado nos séculos XVI, XVII e XVIII, os 
interesses financeiros envolvidos nas novas sociedades anônimas eram outros; 
governos e acionistas sediados em diferentes países observavam tais empresas, 
desejando obter para si parte dos resultados econômicos e dos retornos financeiros 
obtidos pelo empreendimento no qual haviam investido, ou para cujo sucesso 
acreditavam estar participando. 

Dentro deste contexto, a necessidade de se dispor de informações 
contábeis confiáveis e inteligíveis por todo e qualquer interessado no empreendimento 
logo ficou evidente. 

Mas, se a exata natureza do problema contábil logo ficou evidente, o 
mesmo não ocorreu com as propostas de solução. Diferenças culturais, 
características singulares de alguns destinatários das mensagens contábeis, formas 
de governo e estruturas tributárias, interesses locais, fazem com que, atualmente, 
ainda existam pelo menos dez diferentes enfoques para os sistemas de comunicação 
contábil; 
 
   I.–  Os seguidores da doutrina pragmatista norte americana (Canadá, Estados 

Unidos e México); 
  II.– Os seguidores das técnicas contábeis britânicas, baseadas sobretudo nos 

costumes e tradições comerciais (Inglaterra, Índia, etc.); 
  III.– Os seguidores de uma doutrina “latina cientifica” da Contabilidade (Itália, Países 

Sul-americanos); 
 IV.– Os seguidores de uma contabilidade com base microeconômica, baseada na 

“Betriebschaftslehere” (Economia Aziendal), como e o caso da Alemanha, 
Áustria, Países Escandinavos e Suíça; 

 V.– Os seguidores da doutrina fiscalista-social da Contabilidade (Países Baixos, 
Polônia); 

VI.– Os seguidores de uma contabilidade voltada essencialmente à evidenciação 
destinada aos usuários externos (Austrália, Israel); 

VIII.– Os defensores da ortodoxia contábil, baseada na partida dobrada e em um 
Plano de Contas Único Obrigatório; 

IX.– Os defensores de uma contabilidade independente emergente (países do 
SYSCOA); e 

X.–   Os países socialistas. 
 
  33  ––                          EESSTTRRUUTTUURRAASS  BBÁÁSSIICCAASS  EE    CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS    DDOOSS    DDIIFFEERREENNTTEESS    SSIISSTTEEMMAASS  

DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  CCOONNTTÁÁBBIILL  
A comunicação contábil é gerada pelos Sistemas de Informação Contábil 

(SIC). Cada Entidade Econômica – empresa ou instituição - dispõe de seu Sistema de 
Informação Contábil particular, o qual deve responder às solicitações sobre sua 
situação econômica, financeira e patrimonial, requeridas tanto por elementos da 
própria organização (usuários internos) como de destinatários que atuam 
exteriormente a ela, mas possuem algum interesse sobre os efeitos da gestão 
(usuários externos). 

Em uma situação ideal, as informações geradas pelo Sistema de 
Informação Contábil das diversas unidades empresariais e governamentais devem 
possuir qualidades aditivas e comparativas, isto é, apresentar características que 
permitam soma-los aos valores de igual natureza, de forma a permitir a determinação 
de resultados setoriais e a comparação de empresas. A atual existência de mais de 
uma dezena de diferentes enfoques para estruturação dos sistemas de comunicação 



contábil exclui a possibilidade de se calcular, atualmente, o desempenho e o resultado 
global da Economia. 

Qualquer sistema de comunicação contábil deve ser estruturado com 
base em três técnicas de relevação: 

 
1O).– Uma técnica de IINNVVEENNTTAARRIIAAÇÇÃÃOO – Que é utilizada para a contagem física dos 

bens, direitos e obrigações da Entidade. 
Depois de procedido o levantamento físico (inventário propriamente dito), tais 
bens, direitos e obrigações são avaliados monetariamente e recebem expressão 
financeira. Ocorre que os diferentes componentes do patrimônio de uma 
Entidade são adquiridos em diferentes momentos da vida aziendal, não raro 
separados por vários anos, e destinados a diferentes aplicações. Cada grupo 
requer um específico critério de avaliação. 
Pelo fato que determinados grupos de bens e obrigações aceitam vários e 
diferentes critérios de avaliação monetária, e que alguns destes critérios não são 
aceitos em todos os para os sistemas de comunicação contábil, surge a primeira 
razão para a existência dos “dialetos contábeis”; 

2O).– Uma técnica de EEVVIIDDEENNCCIIAAÇÇÃÃOO – O objetivo fundamental de qualquer sistema de 
informação contábil é demonstrar a posição financeira, econômica e patrimonial 
da Entidade. Este objetivo é realizado pelos Demonstrativos de Situação 
(Balancetes e Balanços), que são elaborados para os mais diversos fins, 
assumindo, conforme o caso, diferentes formas e estruturas. 
Para cada enfoque adotado na estruturação do sistema de comunicação contábil 
irão variar o tipo e o número de Demonstrações Contábeis exigidas ou 
recomendadas, bem como seu formato e estruturação. Por outro lado os 
critérios de avaliação monetária utilizados serão os mesmos que foram 
empregados na valorização dos inventários correspondentes. 

3O).– Uma técnica de apuração e análise de custos (CCUUSSTTEEAAMMEENNTTOO) – O Custeamento 
tem sido definido como uma contabilidade essencialmente analítica, destinada a 
apurar resultados por setor, por tipo de produto ou serviço, por projeto, etc., 
Para o desenho dos sistemas de comunicação contábil, o Custeamento 
interessa apenas para a determinação do valor dos estoques de produtos e/ou 
serviços semi-elaborados e dos prontos e/ou serviços concluídos que não foram 
vendidos e permanecem estocados. Vale dizer; constitui uma forma especial de 
inventariação. 
 

Feitas estas considerações estamos prontos, agora, para responder a 
pergunta-título deste trabalho: EExxiissttee  uummaa  EEssccoollaa  CCoonnttáábbiill  AAuussttrraallaassiiaannaa?? 

 
  44  ––                            OO  CCAAMMPPOO  DDEE  EESSTTUUDDOOSS  

A Australásia ou Oceania é o menor dos continentes. Tem uma área de 
8.480.805 km2 e abriga 30.383.000 habitantes, distribuídos entre quatorze países; 
Austrália, Fiji, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Kiribati, Micronésia, Nauru, Nova 
Zelândia, Palau, Papua Nova Guine, Samoa Ocidental, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Os 
principais dados sócios econômicos destes países são apresentados na ilustração 1. 

A primeira independência plena de um país australásio ocorreu somente 
em 1942, pois até então todo o continente estava constituído por colônias e 
possessões. Atualmente, a maior parte das transações comerciais internacionais é 
realizada entre os países do próprio continente, além da China, Singapura e Japão.  A  

 



Ilustração 1 
  

Área Habitantes Economia em US$  
Países 

 
Independente

desde Em km2 % Em milhares % PIB (MUS$)   RpC 
Continental 
Austrália 1942 7.682.300 90,58 19.300 63,52 404.000 20.900 
Grandes Ilhas 
Nova Zelândia 1947 270.534 3,19 3.800 12,51 54,6 13.990 
Papua Nova Guiné 1975 462.840 5,46 4.900 16,12 3,6 810 
Ilhas nação 
Fiji 1970 18.722 0,22 800 2,63 1,8 2.310 
IIhas Marshall 1990 181 0,01 51 0,17 97 1.950 
Ilhas Salomão 1978 28.370 0,33 500 1,65 304 750 
Kiribati  1979 849 0,01 90 0,30 48 910 
Micronésia  1979 707 0,01 500 1,65 220 1.830 
Nauru 1968 22 0,01 12 0,04 368  
Palau 1981 487 0,01 19 0,07 133  
Samoa  1962 2.831 0,03 100 0,32 177 1.070 
Tonga 1970 749 0,01 100 0,32 160 1.730 
Tuvalu 1978 24 0,00 11 0,04 9  
Vanuatu 1980 12.189 0,14 200 0,66 247 1.180 

 8.480.805 100,00 30.383 100,00   
 
 

 
 

Micronésia, forte parceira comercial dos Estados Unidos e Japão, e Palau, que 
comercializa suas exportações e importações quase que totalmente com os Estados 
Unidos, constituem as exceções.   

 . 
  55  ––                          OO  AAMMBBIIEENNTTEE  CCOONNTTÁÁBBIILL  

O fato de a maior parte das transações internacionais dos países 
australasianos ocorrer dentro do próprio continente, contribuiu para o surgimento e 
desenvolvimento de uma “escola australasiana de contabilidade”.    

Austrália e Nova Zelândia adotam o modelo associativo britânico2, mas a 
semelhança entre a contabilidade australasiana e a praticada nas antigas metrópoles 
parecem encerrar-se neste aspecto. 

Apenas três dos quatorze paises australasianos possuem associações 
profissionais contábeis atuantes; Austrália e Nova Zelândia reuniram seus contadores 
em uma associação binacional, TThhee  AAccccoouunnttiinngg  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  AAuussttrráálliiaa  aanndd  NNeeww  
ZZeeaallaanndd (AAANZ), e Fiji conta com o IInnssttiittuuttee  ooff  FFiijjiiaann  AAccccoouunnttaannttss (IFA).  

Sendo a Austrália o maior país do continente, e considerados a forma em 
que ocorreu a colonização e o estágio de desenvolvimento das populações nativas 
existentes quando da chegada dos navegadores ingleses, seria de se esperar que o 
país seguisse integralmente o modelo contábil britânico (técnicas baseadas nos 
costumes e tradições comerciais) e o exportasse para as nações vizinhas. Mas isso 
não se verificou. 

Durante a década de 1940, a recém independente Austrália adotou em 
suas indústrias o Plano de Contas criado por Eugen Schmalembach, principalmente 
por considera-lo especialmente adequado para o Sistema de Custos Padrão (AAIIMM, 
11995500), então uma técnica de custeamento ainda em fase de desenvolvimento. O fato 
deve ser considerado marcante, pois, contrariamente aos procedimentos britânicos, 



referido Plano de Contas fora estruturado seguindo o Princípio da Circulação de 
Valores (RRiicchhaarrdd,,11999955), ao invés de seguir o Princípio das Demonstrações Contábeis 
Condensadas, que se adotava (e ainda se adota) no Reino Unido. Observe-se 
também que, embora Eugen Schmalembach houvesse sido alijado de sua cátedra na 
Universidade de Köln e estivesse exilado na Dinamarca (WWaalllleerrsstteeddtt, 22000000), seu 
Plano de Contas constituía um dos pilares do Planejamento Econômico do IIIO Reich 
(VViiddaall, 11995566); e a Austrália se encontrava em guerra contra a Alemanha. 

Embora freqüentemente referido como pertencente à escola norte-
americana (SScchhmmiiddtt, 22000000), Raymond J. Chambers é o mais brilhante expoente da 
escola contábil australasiana. Sua teoria da “continuosly comtemporary accounting” 
(CoCoA) não pode ser confundida com nenhuma corrente doutrinária americana ou 
britânica. Na opinião do Autor, o enfoque mais próximo da proposta de CChhaammbbeerrss 
(1975) é a “meno-tulo teoria” de Martti Saario (SSaallmmii, 11999999). 

Raymond Chambers escreveu sete livros e cerca de duzentos artigos, a 
maior parte dos quais voltados para a problemática da inventariação e relevação. A 
partir do final da década de 1960 e até o início dos anos oitenta, ocupou-se também 
com a influência da inflação sobre as Demonstrações Contábeis. Embora um de seus 
primeiros trabalhos tratasse especificamente da redução dos custos (CChhaammbbeerrss, 
1947), ao que parece ele não voltou a excursionar pelo tema. 

A contabilidade neozelandesa desenvolveu-se de forma bem diferente da 
australiana. Os primeiros exploradores ingleses encontraram nas grandes ilhas uma 
cultura bastante desenvolvida, os maoris, cujos descendentes constituem atualmente 
cerca de dez por cento da população do país. Seria de se esperar que existissem 
estudos sobre a contabilidade dos maoris, mas isso não foi constatado3. 

No que se refere a macrocontabilidade e à contabilidade social, o maior 
destaque australasiano é o neozelandês MMaatthheewwss (1984; 1994; 1997), que também 
tem apresentado estudos sobre a Teoria da Contabilidade (MMaatthheewwss, 1995). 
Entretanto, a mais importante contribuição neozelandesa para a contabilidade teórica 
se deve a CCOOWWAANN (11996655, 11996688); estranhamente, sua proposta de um enfoque 
pragmático para a Teoria da Contabilidade é sempre atribuída à escola americana4. 

 
  66  ––                          NNOOTTAASS  FFIINNAAIISS  EE  CCOONNCC  LLUUSSÃÃOO  

As duas últimas décadas do século XX, e os primeiros anos do terceiro 
milênio trouxeram progressos e mudanças extraordinárias para a Contabilidade. No 
continente australasiano, a criação da TThhee  AAccccoouunnttiinngg  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  AAuussttrráálliiaa  aanndd  
NNeeww  ZZeeaallaanndd (AAAAAANNZZ), em 1985, agiu como poderoso elemento catalizador para unir 
os pesquisadores australianos e neozelandeses na criação de uma escola contábil 
própria. Os primeiros resultados podem ser encontrados na proposição do ABC-II - 
Attribute Based Costing (WWaallkkeerr, 11999911;;  11999922;;  11999988) e dos modelos contábeis 
alternativos apresentados por VViicckkeerrss (11999988). 

O fato de as pesquisas contábeis australasianas ficarem concentradas 
apenas na Austrália e Nova Zelândia não deve surpreender. Estes dois países cobrem 
93,77 % do território e abrigam 76,03 % da população do continente; e a “renda per 
capita” é mais de dez vezes maior que a verificada nos outros doze países. Estas 
posições privilegiadas, associadas às relações comerciais existentes, certamente 
propiciará a difusão dos métodos contábeis que estão sendo criados por todo o 
continente australasiano. 

 
 
 



NNOOTTAASS  
  
 1 –  O “longo século XX contábil” se iniciou com a publicação do livro de Francesco 

Vila, “Elementi di amministrazione e contabilitá” em 1850. Na opinião do Autor, o 
clima de racionalização e adequação da Contabilidade, aos novos objetivos da 
atualidade, de que fala o professor Caetano Léglise da Cruz Vidal, deverão 
continuar ainda por mais algumas décadas.  

 2 – No modelo associativo britânico, e a depender de seu campo de atuação 
profissional, os contadores estão associados em dois institutos ou colégios 
profissionais; o Institute of Chartered Accountants (Auditores Independentes) e o 
Institute of Cost and Works Accountants (Contadores Gerenciais). Ao lado 
destas duas agremiações poderão ser encontrados ainda outros colégios 
profissionais, como por exemplo, os Accounting Technicians. 

 3 –  Comparando-se o caso da Nova Zelândia com o observado em outras colônias e 
possessões britânicas, seremos obrigados a admitir que, se existiu uma 
contabilidade maori, ela não iria influenciar na tecnologia empregada pelos 
colonizadores. 

 4 –  Thomas Keith Cowan foi professor da Universidade de Otago, a mais antiga da 
Nova Zelândia. Teve uma longa atuação como Contador de Custos, tendo 
publicado diversos artigos sobre o assunto.  
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