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Segundo Fábio Besta, o progresso da técnica contabilística foi-se processando lentamente, à 

medida que o desenvolvimento da empresa capitalista dela ia exigindo maior esforço de 

adaptação às necessidades conjunturais. 

De acordo com o economista alemão Werner Sombart, a mentalidade existente em matéria de 

negócios, era uma mentalidade estática, dominada pelo espírito do artesanato. 

Nesse tempo, a sede de ganho e o racionalismo económico ainda estavam longe da sua 

maturidade, o que explica que a gestão dos negócios assumisse a forma de qualquer coisa de 

pecaminoso. 

Os homens que estavam à frente desses negócios gostavam da comodidade, da tranquilidade 

e do comedimento. O espírito dos capitalistas mais empreendedores era o de constituir, por 

meio do comércio ou da produção, um modesto património, que lhes permitisse viver 

tranquilamente dos rendimentos, não pretendendo dedicar ao negócio o dia inteiro, nem 

todos os dias da semana, nem todas as semanas do ano. 

A natureza do comércio desses tempos impunha longos períodos, às vezes meses inteiros de 

repouso completo. O princípio dominante dessa época, no que se referia aos negócios das 

maiores empresas comerciais, era o de um pequeno ciclo de operações e de ganhos avultados, 

defendendo-se a ideia de preços elevados.  

Existia então uma aversão dominante pelas informações públicas sobre as condições do 

mercado e sobre a situação económica. O comerciante preferia permanecer na obscuridade 

para que o seu vizinho permanecesse também na obscuridade. 

O tradicionalismo, inimigo de todas as inovações, dominava o mundo dos negócios. 

O comerciante era descrito como uma pessoa digna, circunspecta e que nunca se apressava.  

Destas informações de Sombart, retira-se a ideia do clima que então dominava o mundo dos 

negócios nos séculos XVII e XVIII, entre as quais se destacavam: 

• Cunho pessoal predominante na gestão das empresas; 
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• Não estava generalizada a despersonalização das empresas, ou seja, a condição de 

entidades distintas dos proprietários; 

• O sigilo de que se rodeavam os actos de comércio era a alma do negócio. 

Um clima desta natureza nunca poderia ser favorável ao progresso técnico da contabilidade, 

porque cada estabelecimento comercial era uma espécie de ilha ou reduto isolado do mundo 

exterior. O que se passava dentro das suas portas, nomeadamente o que constasse dos livros, 

não poderia passar cá para fora. 

Não havendo revistas da especialidade, mesmo que alguns técnicos de contas revelassem 

alguns progressos, os mesmos não tinham possibilidade de ser divulgados e conhecidos pelos 

técnicos menos evoluídos. 

O predomínio do sigilo dos negócios era tão reconhecido e acatado que a própria legislação 

comercial o respeitou, até que a avidez do fisco acabou por lhe dar o golpe de misericórdia, 

dando ao Estado o direito e o poder de devassar a vida dos comerciantes e de lhes impor 

normas de conduta em matéria de contabilidade. 

Encontrava-se bastante dificultada a divulgação dos processos técnicos da contabilidade e 

assim se explica a morosidade verificada no aperfeiçoamento desses processos. 

Não será de estranhar também que essa morosidade se tenha verificado na elaboração e 

progresso de uma teoria baseada em princípios logicamente deduzidos e consistentes. 
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