Cartas àRedação

SOBRE O CREPilSCUt.O DO
LUCRO CONTÁIIL

coragernde~~

Como fiel leitor da RAE, expresso minha satisfação pela publicação do artigo "O crepúsculo
do lucro contábil" dos professores
João C. Hopp e Hélio àe P. Leite.
Estlio os professores tentando
mudar um paradigma? Urna mu·
dança de paradigma é uma mu·
dança para um novo jogo, um
novo conjunto de regras. E quan·
do as regras mudam, o mundo
inteiro póâe mudar, pois tudo retoma a zero.
Novos paradigmas colocam
em grande risco toaos aqueles que
vêm praticando o paradigma an-

·~daRAE
Sr.
,
Por 'l'fl'ZiJts de espaço, sw carta
twe de ser ~f4d4 pel4 RAE
de formt~ resxmiN, lftiiS ele foi
ei'ICilminMda, rrll írttegrll, aos lllltores do artigo, os !fiUCÍS lhe
resporulerlo diretamente. A

ti~.

Uma situação de crise pode levar a uma mudança de paradig·
ma. O paradigma estabelecido
começa a ser menos eficaz, diminui a confiança que a comunidade tem nele e começa uma situa<;ão de turbulência; criadores
ou Identificadores de paradigmas
oferecem suas soluções; começam
os conflitos entre paradigmas até
que um dos novos se revele capaz
de resolver alguns problemas significativos dos quais o antigo não
dava CORta. Alguém da comum·
dade aceita este novo paradigma
como um ato de fé, ele g&nha.
força, a turbulência desvarteCe, à
medida que a comunidade tem
uma nova maneira de lidar com
o mundo.
Acho que estamos na expectativa de apresentação de um novo
paradigma contábil que, para vingar, provavelmente dependerá da
mudança de muitos outros paradigmas. (A eleição da prefeita
Erundina não deixa de ser uma
mudança de paradigma.) Talvez
não estejamos nem na metade do
processo de mudança e muito
menos em seu final, mas quem
pode prever isso? Também deve
ser citado que nos Estados Unidos
a tradicional demonstração das
origens e aplicações de recursos
está sendo substituída pela demonstração do fluxo de caixa, o
que permite inferir que se a mudança não está em curso, talvez
esteja esta J'fóxima. Resta conhecer a .força daqueles que perderão
com tsto por terem de retomar a
zero e perderem todos os inveSI:imentos feitos no paradigma atual.
Gostei muito do artigo e parabenizo os autores, inclusive pela
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a drculaç4o lias idéúls '/fltsU sofrido país. E apnl{Tdf4 Jllll'fl mtgratulllr·se, de ~bl~, CO!III os
professores ]o/lo Carlos Hcl'f' e
Hélio de Paula Leite, aufol'llS do
polêmico texto.
DIFEReNÇA EM CRUZADOS
Prezada Ora. Gisela:

Recebi, com grande satisfação,
os exemplares (5) da Revista n•
04/88 que publica o artigo de
minha autoria iJttitulado
"Abordagens Teóricas à Satisfação
no Trabalho: um balanço crítico".
Aproveito também a oportunii:iade para agradecer igual·
mente a ordem de pagamet\to de
C:$ 17.700,00 ~mil e setecentos ~adros) Cl'editada em
minha ronta (l\io entendi por
que a Caixa Bconõmica credi·IOU
Cz$ 17.700,00 ao invés de C:z$
20.000,00 conforme sua ínfor·
mação na carta de 21.10.88) e COI'·
respondente ao P!!gamento dos
direitos autorais. Qú;:!t'o desejarlhe um ano de 1989 cheio de paz e
saúde, bem como de realiuções
em seus projetos.
MARIA DE SALETE
CORRilA MA!UNHO,
Redlie-l'E
Flesp:CJ~ta dltu.E
Agradecem-O'S e retribtd'IIWS
(ainàll é tem'f'(l, lllo é?) os IIOWS
de um fetiz 1989. Quanto à 4ifr'
rt?~Ç~~ em C'l'tlZIUÜis entre nosSII mformllfilo e o valor q~~e lhe foi diretamente cred.itllJlo, é a diferem;•
entre o valoJo brvto e o Uquid!l e
quem ll aboe~~nhou foi o Leio.
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Um aMaço.

