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Apresentação
No contexto histórico, a humanidade busca a sobrevivência e o 

acúmulo de patrimônio, pois antes mesmo da escrita ou qualquer 
forma de comércio, já havia a busca de estudos e critérios para controle 
de produção ou de animais. No início das civilizações, a maneira de 
controle do patrimônio acontecia de forma rústica — seja por riscos 
em pedras ou mesmo um saco com pedregulhos em que cada um 
representava um animal do seu rebanho —, e o e o comércio era feito 
por troca. Desta forma surgia o início dos fatos contábeis.

A contabilidade desponta como ferramenta de controle e, conforme 
a humanidade foi evoluindo, sofreu mudanças para poder auxiliar, 
controlar e demonstrar todo patrimônio. É importante recordar que a 
contabilidade surgiu de maneira precária, e com o homem evoluindo 
e enriquecendo, cada vez mais o controle fazia-se necessário. Assim, 
nasceram os lançamentos e registros contábeis. Em 1494 o frei Lucca 
Pacioli cria o método de partidas dobradas, utilizado até hoje e que dá 
toda base para realização das demonstrações contábeis. O método, de 
modo geral, apresenta o critério de que o mesmo valor que é debitado 
deve ser creditado, ou seja, para aplicar um determinado valor existiu 
uma origem e os dois devem ser registrados.

Para poder executar de maneira correta todos os fatos contábeis, 
o Conselho Federal de Contabilidade e diversas autoridades criaram 
as estruturas conceituais básicas. O objetivo é apresentar aos usuários 
informações para tomada decisão, que são apresentadas por meio 
de relatórios contábeis, demonstrações financeiras e contábeis. As 
demonstrações surgem com a publicação da Lei nº 6.404/1976, 
modificada pela Lei nº 11.638/2007, que apresenta toda obrigatoriedade, 
critérios e métodos para registrar, mensurar e apresentar essas 
informações.

As duas principais demonstrações são o Balanço Patrimonial e a  
Demonstração do Resultado. Porém, o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis, em sua resolução  CPC 26, apresenta o conjunto completo 
das demonstrações, com as principais e auxiliares, além do  relatório de 
complemento das demonstrações e as notas explicativas. É importante 
salientar que existem regras e critérios para apresentar as informações 
contábeis. Nem todas as empresas são obrigadas a divulgar seus 



relatórios e apresentar todos os tipos existentes, pois dependendo do 
faturamento anual da organização isso passa ser facultativo. 

É preciso ficar claro que as duas principais demonstrações são 
obrigatórias para todas as empresas, sejam de pequeno, médio ou 
grande porte. Por meio da leitura deste livro e de todo conhecimento 
adquirido, será possível entender todas as demonstrações, suas 
estruturas, critérios de registro e apresentação, bem como as mudanças 
ocorridas na contabilidade. Desta forma, buscamos compreender 
todas as obrigatoriedades e alterações nas regras que aconteceram 
nos últimos anos.
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Unidade 1

Estrutura das Demonstrações 
Contábeis

Olá! Seja bem-vindo ao estudo da Unidade 1 do livro 
Estrutura das Demonstrações Contábeis. Nesta unidade, 
compreenderemos a estrutura conceitual da contabilidade 
na formação das Demonstrações Contábeis, bem como as 
normas, os princípios e os pronunciamentos que norteiam o 
desenvolvimento dessas informações. Esses estudos têm como 
objetivo apresentar, de maneira organizada, os eventos contábeis 
que ocorrem dentro do dia a dia de uma empresa.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, estudaremos as normas, pronunciamentose os princípios 

contábeis que norteiam os caminhos por onde a contabilidade deve trilhar na 

formação e estruturação das Demonstrações Contábeis. 

Seção 1 | A contabilidade e sua normatização 

Nesta seção, abordaremos os princípios contábeis acolhidos dentro das 

características fundamentais apresentadas nos pronunciamentos. Nesta prática, 

sempre buscando explanar com fidedignidade as informações na mensuração 

dos elementos que compõem os eventos contábeis dentro da movimentação 

financeira de uma entidade em um determinado período.  

Seção 2 | Pronunciamentos e princípios contábeis 

Alcides José da Costa Filho
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Introdução à unidade
Não se pode determinar com clareza quando e onde surgiu a 

contabilidade.O que se sabe é que desde os primórdios da humanidade 
ela já era utilizada, ainda que de maneira rudimentar.

Segundo a arqueologia e a história, no princípio o homem era 
nômade, ou seja, não fixava residência. Isto porque a necessidade de 
sobrevivência e a escassez de alimentos em uma determinada região o 
obrigavam a vagar de um lugar para outro em busca de mantimentos,  
procurando novos locais que possibilitassem sua obtenção de maneira 
mais fácil, pois vivia exclusivamente do que a natureza lhe oferecia. O 
inverno rigoroso, a estação das chuvas em excesso ou o sol causticante 
geravam intempéries na natureza de maneira a exigir que ele buscasse 
em outras partes a sua sobrevivência.

Esta busca constante pela sobrevivência também foi exigindo do 
homem que ele se precavesse de maneira a antecipar os problemas 
que pudessem advir das dificuldades climáticas. Diante disso, foi criando 
inventos e meios que o permitissem ter reservas para sua permanência. 
Os inventos dos instrumentos de caça, pesca e o descobrimento da 
semente possibilitaram o princípio da mudança em sua forma de viver.

Neste contexto, dava-se início a uma reserva de produção, o que 
propiciou a fixação de sua residência. Com isto, começava então a 
surgir a necessidade de controle do que sobrava para ser guardado 
e consumido durante os períodos de escassez. Assim, nasce a 
contabilidade, que neste momento era quantitativa, pois servia apenas 
como instrumento de contagem. Mesmo assim, pode-se dizer que a 
contabilidade surgiu com o homem e as suas necessidades.

Nesta evolução e fixação, o homem passa a viver em sociedade, 
em torno dos clãs familiares. Com isto vem, então, as organizações dos 
viveres, dando início aos negócios e trocas de produtos excedentes. Foi 
na região da Suméria, na Babilônia, que foram encontrados vestígios 
arqueológicos de controles contábeis feitos em pedras de argilas, 
escrita em cuneiforme (escrita de sinais).

Como o passar do tempo, a humanidade foi desenvolvendo 
produtos e materiais que o possibilitassem a melhor maneira de viver. 
Do homem nômade ao homem moderno, a contabilidade vem na 
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vanguarda caminhando junto neste processo de desenvolvimento, 
controlando o patrimônio da humanidade, desde a escrita cuneiforme 
ao chip processador. 

O Método das Partidas Dobrada sou Método Veneziano ("el modo 
de Vinegia") foi demonstrado pela primeira vez pelo Frei Luca Pacioli, 
contemporâneo de Leonardo da Vinci, que o descreve no seu livro 
Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità, em 
1494. É o sistema-padrão usado até os dias de hoje na apresentação 
da escrituração dos eventos ocorridos dentro da entidade, porém 
a estrutura das normas vem sofrendo transformações nos últimos 
cinquenta anos. Grandes são as mudanças que a contabilidade passou 
no decorrer da história humana, porém não podemos negar o fato de 
que sempre foi e será a ciência que controla o patrimônio do homem.
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Seção 1

A contabilidade e suas normatizações
Introdução à seção

Nesta seção, estudaremos a evolução da contabilidade ao 
longo da história, a evolução das suas normas, como ocorreu seu 
desenvolvimento no decorrer dos tempos e como a mesma foi se 
solidificando, cada vez mais, no processo do controle patrimonial. 
Veremos, ainda, a mudança que a contabilidade passou ao decorrer 
do tempo.

1.1 A evolução das normas contábeis

No início a contabilidade era quantitativa. Tinha a função de controlar 
o patrimônio, muito mais no sentido de apresentar a quantidade, a 
contagem do número e o valor dos eventos apresentados. Com o 
passar do tempo, nas eras modernas, a contabilidade passou a ser 
também qualitativa, pois além de apresentar a quantia, esta necessita 
ser de qualidade.

Com o advento da informática, muitas foram as mudanças e as 
transformações na contabilidade. Estas não alteraram a sua essência, 
na forma e no sentido de seguir as convenções contábeis — como o 
método do débito e crédito convencionado no livro de Luca Pacioli, 
em que para cada débito existe um crédito de igual valor. Entretanto, 
modificaram a sua maneira de ser e de como se apresentar.

Assim, a contabilidade deixou de ser somente quantitativa e passou 
a ser também qualitativa. Com isto, na sua essência deixou de ser 
uma ciência que controla o patrimônio, passando a ser também um 
instrumento de informação acerca dos bens da entidade. Neste contexto, 
a contabilidade vem rapidamente se adequando e criando normas e 
legislações, de maneira a poder enfrentar a evolução da história.

A contabilidade a nível mundial tem estado à frente da contabilidade 
brasileira. Ela tem buscado de forma ampla, em suas normas, 
atender ao interesse da empresa e da sociedade, bem como dos 
fornecedores, investidores, população e da classe governamental. 
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Assim, a contabilidade Em países desenvolvidos, a contabilidade não 
é meramente fiscalizatória, mais sim informativa, cabendo, de fato, por 
meio de informações éticas e transparentes, atender ao interesse de 
todos — e não somente de um grupo ou outro. 

 1.1.1 A contabilidade no Brasil 

No Brasil, a contabilidade veio junto com a Coroa Portuguesa, logo 
no início do seu descobrimento, conforme nos esclarece o Portal da 
Educação (2014):

Por incrível que pareça, já em 1500 com a descoberta do 
Brasil, o país já iniciava os primeiros passos da história da 
área de contabilidade. Mas foi somente no século XVIII, 
no ano de 1770, para ser mais preciso que foi criada a 
primeira regulamentação da profissão contábil no Brasil. 
Esta regulamentação foi expedida por Dom José, rei 
de Portugal, onde exigia obrigatoriamente o registro 
de matricula daqueles que trabalhavam na área. Neste 
momento o profissional contábil recebia o nome de 
guarda-livros, termo este que foi utilizado até a metade 
dos anos de 1970. No ano de 1870, é realizada a primeira 
regulamentação do Brasil para a profissão contábil, através 
do Decreto Imperial n°4.475. Sendo assim a profissão de 
Guarda-Livros é avaliada como a primeira ocupação liberal 
regulamentada no Brasil.

Em nosso país, o Decreto nº 4.475 foi a primeira regulamentação que 
garantia ao profissional da contabilidade o direito de exercer a atividade, 
sendo considerada a primeira profissão legalmente regulamentada. 

O Decreto Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, institui a criação do 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Fica assim regulamentada 
a profissão com a criação do órgão máximo para fiscalizar e regir a 
profissão contábil.

Este decreto define o papel da profissão de contabilidade nas 
normas, além das regras para considerar a formação profissional de 
nível técnico e de nível superior. Também delimita o papel de cada um 
no desempenho da sua função. 
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Questão para reflexão

Você sabia que a contabilidade, ao contrário do que muitos pensam, 
não é uma ciência exata?

Seu objetivo principal já era fiscalizatório, como descrevem Zanluca 
e Zanluca (s.d. s.p.) em Portal da Contabilidade:

No Brasil, a vinda da Família Real Portuguesa incrementou 
a atividade colonial, exigindo – devido ao aumento dos 
gastos públicos e também da renda nos Estados – um 
melhor aparato fiscal. Para tanto, constituiu-se o Erário 
Régio ou o Tesouro Nacional e Público, juntamente com 
o Banco do Brasil (1808). As Tesourarias de Fazenda nas 
províncias eram compostas de um inspetor, um contador e 
um procurador fiscal, responsáveis por toda a arrecadação, 
distribuição e administração financeira e fiscal. 

Assim, fica evidenciado por alguns estudiosos que a contabilidade 
no Brasil surgiu com objetivo de atender muito mais ao interesse 
da fiscalização do que às necessidades do empresário. Com isto , a 
mesma sofria em suas complexidades, dada a cultura materialista da 
aplicabilidade contábil, pois buscava atender ao interesse material do 
objeto da informação e não à informação sobre o objeto que estaria 
levando a informação.

Dessa forma, as normas que estabeleciam a maneira como a 
contabilidade deveria ser estruturada tinham muito mais a ver com 
o interesse da fiscalização do que propriamente com o interesse da 
entidade, seus gestores, fornecedores, investidores, população e 
governo.

A estrutura das demonstrações contábeis era normatizada de 
maneira a atender ao interesse governamental. Com isto, havia muitos 
fragmentos de normas e leis diversas com tratamentos variados para os 
elementos que compunham as demonstrações.

O profissional da área contábil não tinha leis ou normas específicas, 
mas sim várias leis e normas.
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1.1.2 Princípios das normas 

Como temos visto nos itens anteriores, a contabilidade é uma 
ciência social de caráter humano, com o objetivo de gerar informações 
de interesse de seus usuários. Seus usuários são as pessoas que têm 
interesse diretamente ligado ao patrimônio ao qual está se propondo  
controlar e, por isso, possui regras e normas a seguir. Além disso, 
também vimos anteriormente que a contabilidade no Brasil surgiu com 
objetivo de atender ao interesse da Coroa Portuguesa em controlar e 
fiscalizar as atividades coloniais. Isto posto, as normas contábeis eram 
voltadas para a forma de apresentação e não para forma de trabalho 
do profissional da área.

Para saber mais

Você sabia que as normas contábeis se dividem em leis, pronunciamentos, 
normas técnicas e normas profissionais?

Por esta razão, o grande marco das normas contábeis no Brasil 
foi a Lei nº 6.404/76, conhecida como lei das empresas de natureza 
S/A, que começou a dar forma à contabilidade voltada para o interesse 
da instituição. Conforme estabelecia em seu art. 1º, afirma que “A 
companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e 
a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de 
emissão das ações subscritas ou adquiridas” (BRASIL, 1976). Podemos 
ver que logo neste primeiro artigo a lei já estabelece dados como 
responsabilidade de sócios e capital social, o que começa a mostrar 
uma preocupação com a empresa, os investidores e a sociedade de 
uma maneira geral.

Esta lei serviu de pilar para aplicação da contabilidade. Embora não 
fosse voltada para este fim propriamente dito, já trazia situações em seus 
artigos que definiam elementos de suma importância, reconhecendo-
os como Ativo e Passivo, além da forma do Balanço Patrimonial. 
Contudo, ficou longe de resolver o problema da contabilidade, uma 
vez que as demais empresas que não eram de natureza S/A ainda não 
tinham tratamento na lei. A sociedade limitada era regida pelo Código 
Comercial e pelo Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro de 1919.

 Tais leis tratavam mais da forma da sociedade e não especificamente 
dos profissionais da contabilidade. Embora tal profissão esteja 
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intrinsecamente ligada ao universo empresarial, ainda não tinha 
regência para ação direta da profissão.

Atividades de aprendizagem 

1. Conforme a arqueologia, onde foram encontrados os primeiros vestígios 
da contabilidade escrita no mundo?

a) Região de Roma.
b) Região da Babilônia.
c) Região da Ásia Maior.
d) Região da Oceania.
e) Região das Américas.

2. O que define o Decreto-lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, além criar 
o Conselho Federal de Contabilidade?

a) Define a profissão contábil como técnico e contador.
b) Define a profissão contábil como técnico operário.
c) Define a profissão contábil como contador e administrador.
d) Define a profissão contábil como técnico escriturário.
e) Define a profissão contábil como técnico e economista
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Seção 2

Pronunciamentos e princípios contábeis
Introdução à seção

A presente seção abordará os princípios contábeis, suas 
características e os principais aspectos de cada um deles. Também irá 
elucidar os motivos pelos quais o Conselho Federal de Contabilidade 
e demais órgãos interessados criaram o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC, bem como o papel que lhes foram conferidos 
como organizador e realizador das adequações das normas contábeis 
brasileiras e quais são as normas internacionais existentes.

2.1 Princípios contábeis 

Para atender aos anseios dos profissionais, em 1993, o Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC – promulgou a Resolução CFC 750/93 
(que posteriormente foi atualizada pela Resolução CFC 1282/10), que 
trouxe os princípios contábeis. Esses princípios tinham o objetivo de 
nortear como a contabilidade deveria mensurar e definir os elementos 
gerados pelos eventos ocorridos no dia a dia da entidade contabilizada. 
Já a resolução visava auxiliar o profissional da área contábil na forma 
e na elaboração da contabilidade para o preparo, bem como a 
apresentação das demonstrações contábeis, trazendo segurança ao 
processo realizado.

No início, a Resolução 750/93 estabelecia os princípios 
simplesmente com o objetivo de auxiliar o profissional da área contábil 
como uma espécie de bússola, apontando para um norte como ponto 
de referência.

Com o passar do tempo, a contabilidade brasileira foi se tornando 
mais visível ao universo global. Com a globalização, expansão do 
comércio e a queda das fronteiras do conhecimento, o profissional 
da contabilidade também passou a ser observado. Isto fez com que 
o Conselho Federal de Contabilidade – CFC – buscasse adequar os 
princípios contábeis, já pensando neste universo. A Resolução nº 
1.282/10 adequou os princípios a uma realidade mais próxima do 
que já acontecia paralelamente com as adequações das normas da 
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contabilidade brasileira e das normas internacionais.

Desta maneira, os princípios contábeis fi caram assim defi nidos:

I. Princípio da Entidade.

II. Princípio da Continuidade.

III. Princípio da Oportunidade.

IV. Princípio pelo Registro do Valor Original.

V. Princípio da Competência.

VI. Princípio da Prudência. 

Como podemos ver, os princípios têm muito mais preocupação com 
a maneira e o tratamento oferecido pelo profi ssional da contabilidade, 
visando demonstrar como devem ser tratados os eventos neste âmbito.

Agora, vejamos o que representam em termos contábeis cada um 
desses princípios:

I. Princípio da Entidade

Este princípio, de forma simples e objetiva, trata da separação do 
patrimônio da entidade pessoa jurídica do patrimônio da pessoa física 
dos sócios. Tenta proteger o patrimônio da organização, respeitando 
a legislação brasileira que trata a pessoa jurídica como sendo uma 
pessoa distinta dos sócios da empresa.

O Princípio da Entidade é tratado no art. 4 da Resolução do CFC nº 
750/93. 

O Princípio da ENTIDADE reconhece o patrimônio como 
objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, 
a necessidade da diferenciação de um patrimônio 
particular no universo dos patrimônios existentes, 
independentemente de pertencer a uma pessoa, um 
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de 
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. 
Por consequência, nesta acepção, o patrimônio não se 
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, 
no caso de sociedade ou instituição. 
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, 
mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação 
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contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova 
ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-
contábil. (CFC, 2010, s.p.).

Como resumo, o patrimônio da entidade não pode ser confundido 
com o dos sócios, acionistas ou proprietário individual. Assim, o 
patrimônio pertence à entidade.

II. Princípio da Continuidade

Este princípio em consideração que uma entidade, seja ela de 
qualquer natureza jurídica, deve sempre ter como objetivo continuar 
com suas operações no futuro, ainda que os lançamentos contábeis 
espelhem os eventos atuais. As demonstrações contábeis são 
preparadas com base neste pressuposto: de que a organização irá 
continuar suas operações sem a intenção de entrar em processo de 
descontinuidade ou liquidação de seus bens para fi ns de fechamento. 
Caso isto aconteça, e esta entre em processo de liquidação, as 
demonstrações devem ser preparadas com este fi m. A contabilidade 
deverá manifestar essa intenção. 

O Princípio da Continuidade é tratado pela Resolução do CFC 
número 750/93(CFC, 2010b), atualizada pela Resolução nº 1282/10 
(CFC, 2010, s.p.), na qual dispõe que “O Princípio da Continuidade 
pressupõe que a Entidade continuará em operação no futuro e, 
portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do 
patrimônio levam em conta esta circunstância”.

Embora as demonstrações contábeis apresentem resultado de 
um determinado exercício social, elas precisam estar vinculadas a 
exercícios anteriores e posteriores.

III. Princípio da Oportunidade

Este princípio refere-se à mensuração e à apresentação dos 
componentes do patrimônio para produzir informações íntegras e 
tempestivas. Ou seja, as informações contábeis têm que ser completas 
e no tempo certo, dentro do prazo. A falta de observação deste princípio 
pode fazer com que a demonstração venha a perder sua relevância.  
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O Princípio da Oportunidade foi conceituado pela Resolução do 
CFC nº750/93, atualizada pela Resolução nº 1282/10, que dispõe: 

O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de 
mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais 
para produzir informações íntegras e tempestivas. 
Parágrafo único: A falta de integridade e tempestividade 
na produção e na divulgação da informação contábil pode 
ocasionar a perda de sua relevância, por isso é necessário 
ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade 
da informação. (CFC, 2010, s.p.).

Este princípio objetiva evitar a omissão de lançamentos relativos 
a mutações patrimoniais que não tenham documentação legítima, 
sendo que na falta de documentação a justifi cativa é o registro contábil 
pela estimativa de valor, podendo essa contabilização representar ônus 
fi scal.

IV. Princípio do Registro Pelo Valor Original

Este determina que os componentes patrimoniais devam ser 
escriturados pelos valores originais das transações e expressos em 
moeda nacionalAssim, os ativos devem ser escriturados e registrados 
na contabilidade pelos valores que de fato foram pagos ou, quando 
ainda vai ser pago, em caixa ou em equivalência.

Da mesma maneira devem acontecer com os passivos. Estes 
devem representar exatamente o valor dos recursos recebidos pelos 
valores da obrigação ou pelos valores de saída do caixa. Tal como 
transcreve Resolução nº 1282/10 em seu art. 7º que trada do assunto:

O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que 
os componentes do patrimônio devem ser inicialmente 
registrados pelos valores originais das transações, 
expressos em moeda nacional.
§ 1º As seguintes bases de mensuração devem ser utilizadas 
em graus distintos e combinadas, ao longo do tempo, de 
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diferentes formas:
I – Custo histórico. Os ativos são registrados pelos valores 
pagos ou a serem pagos em caixa ou equivalentes de 
caixa ou pelo valor justo dos recursos que são entregues 
para adquiri-los na data da aquisição. Os passivos são 
registrados pelos valores dos recursos que foram recebidos 
em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, 
pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais 
serão necessários para liquidar o passivo no curso normal 
das operações; e
II – Variação do custo histórico. Uma vez integrado 
ao patrimônio, os componentes patrimoniais, ativos 
e passivos, podem sofrer variações decorrentes dos 
seguintes fatores: 
a) Custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos 
valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais teriam 
de ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes fossem 
adquiridos na data ou no período das demonstrações 
contábeis. Os passivos são reconhecidos pelos valores 
em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que 
seriam necessários para liquidar a obrigação na data ou no 
período das demonstrações contábeis;
b) Valor realizável. Os ativos são mantidos pelos valores 
em caixa ou equivalentes de caixa, os quais poderiam ser 
obtidos pela venda em uma forma ordenada. Os passivos 
são mantidos pelos valores em caixa e equivalentes de 
caixa, não descontados, que se espera seriam pagos para 
liquidar as correspondentes obrigações no curso normal 
das operações da Entidade;
c) Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor 
presente, descontado do fluxo futuro de entrada líquida de 
caixa que se espera seja gerado pelo item no curso normal 
das operações da Entidade. Os passivos são mantidos 
pelo valor presente, descontado do fluxo futuro de saída 
líquida de caixa que se espera seja necessário para liquidar 
o passivo no curso normal das operações da Entidade;
d) Valor justo. É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, 
ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras, 
dispostas a isso, em uma transação sem favorecimentos; e
e) Atualização monetária. Os efeitos da alteração do poder 
aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos 
registros contábeis mediante o ajustamento da expressão 
formal dos valores dos componentes patrimoniais.
§ 2º São resultantes da adoção da atualização monetária:
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I – a moeda, embora aceita universalmente como medida 
de valor, não representa unidade constante em termos do 
poder aquisitivo;
II – para que a avaliação do patrimônio possa manter os 
valores das transações originais, é necessário atualizar 
sua expressão formal em moeda nacional, a fim de que 
permaneçam substantivamente corretos os valores dos 
componentes patrimoniais e, por consequência, o do 
Patrimônio Líquido; e  
III – a atualização monetária não representa nova avaliação, 
mas tão somente o ajustamento dos valores originais para 
determinada data, mediante a aplicação de indexadores 
ou outros elementos aptos a traduzir a variação do poder 
aquisitivo da moeda nacional em um dado período.(CFC, 
2010, s.p.).

V. Princípio da Competência

O Princípio da Competência determina que as transações e os 
eventos devam ser reconhecidos e escriturados no período ao qual 
se referem, independentemente do pagamento ou recebimento do 
mesmo. Assim, deve ser respeitado tendo havido ou não o recebimento 
ou o pagamento da referida transação.

Este princípio pressupõe a simultaneidade da confrontação das 
despesas e receitas.O Princípio da Competência está na Resolução do 
CFC nº 750/93 atualizada pela Resolução nº 1282/10, que trata:

VI. Princípio da Prudência

Este princípio determina que seja adotado o menor valor para o Ativo 
e o maior valor para o Passivo, sempre que se apresentem situações 
igualmente válidas para a quantifi cação das mutações patrimoniais que 
alterem o Patrimônio Líquido. 

Além disso, determina que se tenha certas precauções nos 
julgamentos necessários às estimativas em certas condições de 
incerteza. Isso no sentido de que os ativos e receitas não sejam 
superestimados e que o passivo e as despesas não venham a ser 
subestimados, apresentando maior confi abilidade no processo de 
avaliação das variações e mutações patrimoniais. 

O Princípio da Prudência visa proteger o capital total da empresa, 
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evitando que sejam distribuídos lucros não verídicos. Um exemplo 
deste princípio é “custo ou mercado, o mais baixo”, ou melhor, menor 
valor para os componentes do Ativo e do maior para os do Passivo, 
conforme afirma a Resolução do CFC nº 750/93, atualizada pela 
Resolução nº 1282/10 (CFC, 2010). 

Questão para reflexão

Empresa “X” vendeu produtos, emitiu a nota fiscal e registrou na 
contabilidade, mas não recebeu nenhum valor referente à venda dos 
produtos. Qual princípio ela está respeitando?

Vimos que os princípiossão uma espécie de norte para que 
a contabilidade seja feita e pautada dessa forma. O conjunto de 
princípios criado em 1993, pelo Conselho Federal de Contabilidade – 
CFC –, marca a primeira normatização voltada para os aspectos da sua 
realização, dando ao profissional maior segurança.

Como podemos observar, a contabilidade é uma ciência dinâmica 
que não para, Isto se dá pelo fato de ter como função atender às 
necessidades da sociedade, levando informações a quem possa 
interessar. Dessa forma, assim como a humanidade não para, a 
contabilidade também avança na estrutura de suas normatizações a 
fim de atender à demanda imposta pela evolução da espécie.

Com o processo de globalização vem a transposição das fronteiras 
econômicas, que fez com que a contabilidade viesse novamente 
a avançar na busca de uma padronização internacional. Assim, em 
2005, o Conselho Federal de Contabilidade, juntamente com outras 
entidades de classes interessadas, deu início à criação de um novo 
instituto, conhecido como Comitê de Pronunciamentos Contábeis – 
CPC.

2.2. Criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC – foi criado 
pelo Conselho Federal de Contabilidade em outubro de 2005, pela 
Resolução CFC nº 1.055/05. O objetivo era o estudo, o preparo 
e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos 
de Contabilidade , bem como a divulgação de informações dessa 
natureza. Para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora 
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brasileira, A criação também permitiu a emissão de normas pela 
entidade reguladora brasileira, visando a centralização e uniformização 
dessas regras. Também possibilitou a administração das adequações 
da contabilidade brasileira nos parâmetros das Normas Internacionais 
de Contabilidade (as IFRS - International Financial Reporting Standards). 

O CPC foi criado pelo CFC juntamente com outras entidades de 
classe que preservam o mesmo interesse em manter a contabilidade 
devidamente atualizada.

Fazem parte do CPC a Associação Brasileira das Companhias 
Abertas (ABRASCA), Associação Nacional dos Analistas e Profissionais 
de Investimento em Mercado de Capitais (APIMEC), Bolsa do Brasil 
(BOVESPA), Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON). Participam ainda 
como convidados observadores: Banco Central do Brasil (BACEN), 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Receita Federal do Brasil e 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

Conforme o objetivo da reunião em assembleia, para deliberar 
e pronunciar sobre determinados temas, outras entidades e/
ou especialistas sobre o assunto em questão são especialmente 
convidados, não obstante o devido processo de audiência pública a 
que são submetidos todos os pronunciamentos.

Além dos já citados, o CPC foi criado com o objetivo principal de 
fazer a convergência internacional das normas contábeis - reduzindo a 
despesa na elaboração de relatórios, diminuindo os riscos e custos nas 
análises e decisões e fazendo redução de custo de capital. Ainda, visa 
fazer a centralização da emissão de normas dessa natureza, passando 
assim, através de seus pronunciamentos uma espécie de bússola, dando 
um norte para todos os envolvidos com a contabilidade no Brasil. 

Para saber mais

O CPC hoje é em linhas gerais um guia que aponta para as formas de 
apresentação das demonstrações contábeis.

Representação e processo democrático na produção dessas 
informações para os profissionais produtores da informação contábil, 
auditor, usuário, intermediário, academia, governo.

Sob a égide do guarda-chuva destas entidades acima citadas, o 
CPC se reúne e delibera assuntos que envolvem o interesse da classe 
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contábil e todos os demais a ela ligados como os peritos auditores, 
economistas, administradores. Neste contexto, estamos falando de 
um novo conceito e visão dos gestores da contabilidade na forma de 
atuação do profissional contábil. 

Dessa forma, a contabilidade começa a perder o seu cordão 
umbilical e a se desvencilhar da placenta da mãe, denominada cultura da 
fiscalização, dando início a um novo processo visionário, em que passa 
a exercer um papel muito mais voltado para a forma da contabilização 
do que para o ato em si. Assim, a contabilidade inicia um processo 
em que as informações passam a ser de interesse para a empresa que 
começa a tomar consciência da importância do seu papel. Ela deixa  de 
ser vista como meramente fiscalizatória  tornando-se instrumentalizada 
no uso da informação até mesmo para as entidades fiscalizadoras.

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC– foi o instituto 
que marcou a modernização das normas, pois em 2007 há uma grande 
mudança na lei que trouxe profundas alterações na contabilidade, 
como cita Costa Filho e Proença (2013, p. 7):

A Lei nº 11.638/07 (BRASIL, 2007) promulgada com a 
intenção de inserir a contabilidade brasileira no cenário 
internacional trouxe para contabilidade significativas 
mudanças, tanto no aspecto técnico, quando no aspecto 
cultural.
No aspecto cultural fez com que o gestor brasileiro e o 
profissional da contabilidade entendessem de uma vez por 
toda que a contabilidade é única, sem divisão, servido para 
administração, como também para informação de terceiros 
que possam precisar desta. No aspecto técnico trouxe 
mudanças na estrutura das Demonstrações Contábeis, a 
referida Lei foi incisiva, e trouxe profundas modificações na 
essência da contabilidade. 

2.2.1 Alterações e adequações 

Com a Lei nº 11.638/2007 (BRASIL, 2007) e em seguida a MP 449/08, 
que mais tarde transformou-se na Lei nº 11.941/09 (BRASIL, 2011), o 
Brasil passou a adotar as normas internacionais de contabilidade, 
aderindo à International Financial Reporting Standards – IFRS –, com 
a obrigatoriedade a partir de 2010. Estas vieram para consolidar as 
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alterações das normas contábeis com o objetivo de adequar de forma 
legal a contabilidade brasileira às normas internacionais. A partir disso, 
vieram as modificações na estrutura das demonstrações contábeis e 
grupos como Ativo Diferido e Ativo Realizável a Longo Prazo sofreram 
grandes alterações - que vieram não somente no contexto da estrutura 
das demonstrações, mas também de muitos conceitos contábeis. 
Outra alteração inserida pela referida lei foi para as empresas S/A. 
Assim a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, que mencionamos 
anteriormente como sendo de fato um dos marcos nas normas da 
contabilidade e da sociedade, também veio a sofrer alterações de 
conceito e entendimento. Após a promulgação das referidas leis, a 
contabilidade entra em um novo universo, como salientam Costa Filho 
e Proença (2013, p. 7):

Podemos dizer que esta Lei foi um marco para as grandes 
mudanças nas regras de classificação das demonstrações 
contábeis, abandonando a velha cultura de uma 
contabilidade para fins fiscais e outra para fins gerenciais, 
ou seja, esta cultura de “dois tipos de contabilidade” 
deixou de existir, passando a ser uma só contabilidade. 
Neste ponto houve uma grande evolução para a 
contabilidade. Os documentos contábeis passaram a ser 
contabilizados pela essência dos valores econômicos das 
operações que representam, respeitando sua essência, sua 
tempestividade, competência e sua fidelidade, não mais 
pela simples convenção legal. Dessa forma, a contabilidade 
torna-se efetivamente uma ferramenta necessária para 
usuários gestores na realização da administração de uma 
entidade. Ou até mesmo para os órgãos governamentais 
fiscalizadores, diminuindo e prevenindo o risco de punição 
a entidade a qual a contabilidade representa. Com base 
neste entendimento, podemos dizer que a contabilidade 
passou a ser informativa, porque presta informação aos 
usuários, mas também preventiva, porque pode ser usada 
como instrumento de prevenção para futuros erros que 
possam vir a gerar punição, multas para a entidade a qual 
a mesma representa.



U1 - Estrutura das Demonstrações Contábeis26

Para saber mais

A Lei nº 11638/2007 e a Lei nº 11.941/2008 são ditames que determinam 
que a contabilidade brasileira tenha uma linguagem universal.

 Antes da edição da lei, a contabilidade era baseada em várias 
leis tributárias, tornando-se quase uma colcha de retalhos que era 
composta de vários conceitos, sem um norte para seguir.

2.2.2 O pronunciamento contábil e a estrutura das normas 

No ano de 2011 o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, por 
meio do Pronunciamento 00 (R1), traz um novo conceito às normas 
contábeis, agora já dentro dos ditames da nova legislação. 

Este pronunciamento é uma nova visão das normas contábeis, 
mudando a estrutura conceitual das demonstrações, em uma 
tradução quase que literária do que determina o International 
Accounting Standards Board – IASB – órgão, responsável pelas normas 
internacionais de contabilidade.

Voltado para um novo conceito de contabilidade, o CPC começa a 
estabelecer uma nova forma de apresentar as demonstrações. Assim, 
o objetivo da contabilidade passa a ser o usuário e não as formalidades 
legais.

O Pronunciamento 00 (R1) visa fornecer subsídio ao contabilista 
acerca da forma de estruturar as demonstrações, como podemos ver 
a seguir:

As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas 
para usuários externos em geral, tendo em vista suas 
finalidades distintas e necessidades diversas. Governos, 
órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por 
exemplo, podem determinar especificamente exigências 
para atender a seus próprios interesses. Essas exigências, 
no entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis 
elaboradas segundo esta Estrutura Conceitual. (CPC, 2011).

2.3 Pronunciamento 00 (R1)

Este pronunciamento é um divisor de águas nas normas contábeis. 
A partir de então, dá-se início a uma série de pronunciamentos que 
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passaram a orientar o profissional de forma mais específica na maneira 
de realizar a contabilidade. O novo conceito determinava que as 
demonstrações não fossem apenas demonstrações contábeis, mas 
um relatório financeiro com o objetivo de gerar e fornecer dados 
acerca da entidade que reporta esta informação. Logo, fica definido 
que as informações contábeis e financeiras têm um fim específico das 
informações para usuários, independentemente do interesse destes 
ou da sua categoria, pois o que de fato importa é a qualidade da 
informação.

Fica estabelecido que para a informação ter relevância, teria que 
seguir padrão de qualidade como define o pronunciamento 00 (R1) no 
item do item QC1:

As características qualitativas da informação contábil-
financeira útil, discutidas neste capítulo, identificam 
os tipos de informação que muito provavelmente são 
reputadas como as mais úteis para investidores, credores 
por empréstimos e outros credores, existentes e em 
potencial, para tomada de decisões acerca da entidade 
que reporta com base na informação contida nos seus 
relatórios contábil-financeiros (informação contábil-
financeira).(CPC 2011, s.p.).

Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela 
precisa ser relevante e representar com fidedignidade o 
que se propõe a representar. A utilidade da informação 
contábilfinanceira é melhorada se ela for comparável, 
verificável, tempestiva e compreensível.(CPC, 2011, s.p.).

Como podemos ver, a ênfase nas informações define a qualidade 
da contabilidade, para isto ela deve possuir as características definidas 
como qualitativas e de melhorias.

2.3.1 Características qualitativas da informação contábil-financeira 
útil.

Para que as informações contábeis possam ser fundamentais aos 
usuários, elas devem ter relevância e fidedignidade, assim como define 
o CPC 00(R1):
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As características fundamentais são relevância e fidedignidade, por 
isso é preciso ter materialidade. Isso implica dizer que a informação 
não pode ser distorcida de maneira a levar o usuário a tomar decisão 
errada, o que tornaria a informação sem relevância. 

A fidedignidade busca representar os relatórios contábeis financeiros 
como sendo um fenômeno em palavras e números, de forma que 
seja útil ou relevante ao representar o que se propõe. Para que esta 
informação seja relevante e fidedigna precisa retratar três atributos 
indispensáveis:

• Ela tem que ser completa, isto é, não podem faltar dados na 
informação ou ser subjetiva de tal forma que possa levar o usuário à 
indução de uma interpretação errônea.

• Tem que ser neutra, ou seja, sem tendência nebulosa que 
impede um justo juízo do fato ocorrido.

• Livre de erros no sentido de não forjar situações, buscando 
ampliar ou diminuir os eventos que ocorreram na entidade em um 
determinado momento.

É claro que a contabilidade não é uma ciência exata, por este fato, 
é inevitável o erro de interpretação. O objetivo é minimizar o erro e 
maximizar o atributo da informação ora oferecida para os usuários.

2.3.2 Características qualitativas de melhoria

Para que as informações contábeis possuam características 
qualitativas, elas devem ser adornadas de características de melhoria, 
para isto têm que buscar cada vez mais suprir a necessidade do usuário.

As demonstrações contábeis financeiras devem apresentar 
e evidenciar os aspectos importantes e indispensáveis para o 
entendimento. As características de melhorias são:

I – Comparabilidade.

II – Verificabilidade.

III –Tempestividade.

IV – Compreensibilidade.

Cada uma destas características tem função de apêndice na 
qualidade da informação, pois a adora e autentica, tornando-a mais 
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segura para os usuários:

Comparabilidade: esta característica permite aos usuários 
identificar a variação dos itens semelhantes. Ela não está relacionada 
a um único item, ou somente a itens, mas também à peça inteira 
da demonstração contábil, por exemplo, à evolução, à regressão da 
movimentação da entidade de um ano para outro. Isto não significa 
dizer que as informações sejam uniformes ou idênticas, mas que 
possibilitam a comparação. Esta característica é indispensável para a 
gestão e os investidores. 

Questão para reflexão

Comparabilidade e comparação têm o mesmo sentido, logo, a 
demonstração contábil deve será apresentada em dois exercícios?

Verificabilidade: garante aos usuários a peça contábil apresentada 
de maneira fiel ao fato ocorrido. Esta característica permite a diferentes 
observadores, de universos e interesses distintos ou não, que cheguem 
ao mesmo conselho acerca da informação apresentada, quanto ao 
retrato econômico da da entidade.

A verificação das informações é o passo seguinte da comparabilidade, 
com isto podemos dizer que uma característica testifica a outra a 
respeito da relevância e fidedignidade.

A verificabilidade permite uma análise de elementos para o futuro, 
não a título de projeção, mas de informações concretas que permitem 
ao usuário o entendimento dos fatos que ainda irão ocorrer. 

Tempestividade: quer dizer no tempo em que o fato está ocorrendo, 
o que ter informação disponível para que o usuário possa tomar a 
decisão a tempo, influenciando positivamente. Em geral, as informações 
intempestivas são as que têm menos utilidade. Contudo, existem dados 
antigos que ainda estão dentro da tempestividade, mas o fato é que 
esta característica leva ao usuário informações úteis dentro do período 
de tempo necessário para a tomada de decisão. A tempestividade não 
exclui dados de tempos anteriores em decorrência de alguns usuários, 
por exemplo, necessitarem identificar e avaliar tendências, mas busca 
qualificar a informação no ato do acontecimento. Isto não exclui as 
características de comparabilidade e verificabilidade.
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Para saber mais

Você sabia que a característica de tempestividade se confunde com o 
princípio de competência?

Compreensibilidade: a informação contábil financeira apresenta 
compreensibilidade quando apresenta de forma clara os fatos 
contábeis que evidenciam os eventos ocorridos com fidedignidade, 
clareza e neutralidade. Elsa é sem tendências, quando é comparável, 
verificável e tempestiva. 

Os elementos que garantem uma informação compreensiva 
envolvem clareza e objetividade, de maneira que o usuário possa 
entender sem que tenha necessidade de um dicionário técnico para 
esclarecimento e pesquisa. Por isso, a contabilidade deve ter linguagem 
universal.

As características qualitativas de melhorias devem ser observadas 
de forma a maximizar a qualidade das informações. Embora sejam 
apresentadas de forma cronológica, podem se destacar em uma 
informação contábil financeira de maneira isolada ou individual.
Porém se a informação possuir uma maximização na aplicabilidade 
das características, esta possui certo grau de confiabilidade maior para 
qualquer tipo de usuário.

Por isso, vale a lembrança: não tem valor se a dita informação for 
irrelevante ou não se apresentar com fidedignidade.

2.4 O ápice da norma

No ano de 2010 chegamos ao ápice da norma da contabilidade que 
obrigatoriamente teria que ser apresentada na nova forma da estrutura.

As demonstrações contábeis da entidade sofrem uma remodelação 
no conceito de mensuração dos elementos e na sua forma de 
apresentação.

A escrituração contábil começa a ser apresentada de forma 
digitalizada, bem como as informações, e o modelo antigo começa a 
ficar fora do conceito atual. Era mesmo a contabilidade a profissão do 
terceiro milênio?

O tempo não para. Já adequada às normas internacionais, a 
contabilidade do terceiro milênio continua se adaptando para uma 
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nova realidade.

Em 2016, o CFC, por meio da NBC TSP (NBC T 16.1 a 16.10), 
vem revogar os princípios que estudamos no início deste livro. Não 
que estejam revogados, mas sim que estejam inseridos dentro das 
características que vimos de acordo com o pronunciamento 00 (R1).

Desta forma, ficam concretizadas as adequações das normas 
contábeis no processo de convergência para as normas internacionais 
de contabilidade. 

Atividades de aprendizagem 

1. As informações contábeis deverão seguir como regra os Princípios 
Contábeis que tem como foco principal nortear o profissional da 
contabilidade na elaboração das demonstrações.

Assim, com base nos principio abaixo apresentado na coluna 1, associe com 
a coluna 2 a função e o objetivo de cata principio. Em seguida escolha a 
sequência correta. 

Coluna 1

I – Principio da Competência.
II – Principio da Continuidade.
III - Principio da Prudência.
IV - Princípio da Entidade.

Coluna 2

( ) Este princípio de forma simples e objetiva trata da separação do 
patrimônio da entidade pessoa jurídica do patrimônio da pessoa física dos 
sócios. Este princípio tenta proteger o patrimônio da empresa, respeitando 
a legislação brasileira que trata a pessoa jurídica como sendo uma pessoa 
distinta dos sócios da empresa.

( ) O princípio que  determina que as transações e os eventos devam 
ser reconhecidos e escriturados no período ao qual se referem, 
independentemente do pagamento ou recebimento do mesmo. Assim, 
este princípio deve ser respeitado tendo havido ou não o recebimento ou o 
pagamento da referida transação.

( ) Este princípio determina que seja adotado o menor valor para o Ativo e o 



U1 - Estrutura das Demonstrações Contábeis32

maior valor para o Passivo, sempre que se apresentem situações igualmente 
válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o 
Patrimônio Líquido. 

( ) O princípio que leva em consideração que uma entidade, seja ela de 
qualquer natureza jurídica, deve sempre ter como objetivo manter suas 
operações no futuro, ainda que os lançamentos contábeis espelhem os 
eventos atuais

Escolha a sequência correta:

a) I, II, III, IV.
b) I, III, IV.
c) I, II, III.
d) IV, I, III, II.
e) I, III, IV, II.

2. Significa ter informação disponível para que o usuário possa tomar 
a decisão a tempo, influenciando positivamente. Contudo não exclui 
informações de tempos anteriores em decorrência de alguns usuários, por 
exemplo, necessitarem identificar e avaliar tendências, mas busca qualificar 
a informação no ato do acontecimento. Isto não exclui as características de 
comparabilidade e verificabilidade.
Com base no enunciado acima, qual das características de melhoria tem 
como objetivo apresentar as informações levando o conceito apresentado? 

a. Tempestividade.
b. Comparabilidade.
c. Verificabilidade.
d. Competência
e. Continuidade 
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Fique ligado

A contabilidade é uma ciência que tem como objetivo o controle 
do patrimônio para levar as informações aos usuários, por esta razão 
está sempre em constante adequação. Já que a sociedade evolui, é 
inevitável o fato de que a contabilidade também tenha que se adequar. 
Por isso, é necessário que o profissional da área contábil esteja em 
constante processo de adaptação e aprendizagem, adequando-se às 
alterações e mudanças das leis e normas que afetam o seu dia a dia e 
o da empresa.

Para concluir o estudo da unidade

Para concluirmos, a partir de nosso estudo, podemos afirmar que a 
contabilidade sempre vai estar em processo de evolução, assim como 
a humanidade está sempre buscando meios de facilitar ou aumentar 
as chances de suas sobrevivências.

A contabilidade, por ser uma ciência social aplicada, também 
está sempre se adequando às necessidades que o homem tem para 
controlar as suas posses. Como vimos ao longo de nossos estudos, 
a contabilidade vem até os dias de hoje sendo usada para que, de 
maneira clara e objetiva, sirva como instrumento de controle das posses 
patrimoniais. Nas situações que envolvem valores e informações, 
ela é usada como objeto de controle, não só dos que possuem o 
patrimônio, mas também dos que têm interesses neste patrimônio.

Atividades de aprendizagem

1. A empresa “X” trabalha na área de confecções de roupas infantis. Buscando 
a expansão de seu mercado e de novos investidores, apresentou para um 
de seus pretensos clientes as demonstrações contábeis com informações 
de eventos que ocorreram no mês anterior, dois meses depois. 
Com base nas normas contábeis e o pronunciamento do CPC qual das 
características que a empresa não observou?

a) Relevância.
b) Fidedignidade.
c) Concordância.
d) Tempestividade.
e) Verificabilidade.
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2. A empresa “X” apresentou dois balanços para um de seus fornecedores. 
O ano X1 apresentava um ativo financeiro de R$ 85.000,00 e o ano X2 
apresentou o mesmo ativo no valor de R$ 65.000,00, representando um 
decréscimo de R$ 20.000,00.
Com base nos conceitos das normas contábeis que determinam que a 
contabilidade seja umas ciências que possibilite de forma clara e transparente 
o melhor entendimento possível para o usuário, qual das características 
propiciou que fosse feita esta análise na situação ativo da empresa “X”?

a) Relevância.
b) Compensação.
c) Analítica.
d) Tempestividade.
e) Comparabilidade.

3. A contabilidade é uma ciência que está sempre em evolução, buscando 
atender às necessidades do homem no que tange ao controle de seu 
patrimônio. Com a expansão do mercado e a quebra das fronteiras , o mundo 
se tornou globalizado. Com isto a contabilidade também se globalizou.
Com intuito de tornar a contabilidade globalizada, a Lei nº 11.638 
temo objetivo de a dequara contabilidade brasileira a quais normas da 
contabilidade?

a) Normas Internacionais de Contabilidade.
b) Associação de Normas Técnicas Brasileira.
c) Normas Técnicas de Contabilidade.
d) Normas Brasileiras de Contabilidade.
e) Normas Americanas de Contabilidade.

4. O conselho Federal de Contabilidade – CFC – é a autoridade máxima no 
que tange à emissão das normas e regras para determinar os conceitos que 
o contador deve seguir. O CFC emite normas técnicas e profissionais, sendo 
assim é o principal interessado em tornar a contabilidade um instrumento 
de informação universal. Desta forma, qual foi o nome do órgão criado pelo 
CFC e outras entidades de classe com o objetivo de fazer as convergências 
das normas?

a) Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
b) Instituto Brasileiro de Pesquisas – IBP.
c) Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.
d) Conselho Regional de Contabilidade – CRC.
e) Federação Internacional de Contabilidade – FIC.
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5. Para que as informações contábeis sejam úteis para os interessados 
na utilização dela na tomada de decisão, é preciso apresentar duas 
características qualitativas. As características qualitativas são responsáveis 
pela qualidade das informações.
Quais são estas duas características qualitativasfundamentais?
a) Coerência e sabedoria.
b) Relevância e fidedignidade.
c) Neutralidade e absoluta.
d) Relevância e transparente.
e) Transparente e sem rasuras.
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Unidade 2

Balanço patrimonial

Nessa segunda unidade, estudaremos uma das principais 
demonstrações contábeis, o Balanço Patrimonial, com suas contas, 
grupos e subgrupos. Também será apresentada a definição de ativo 
e passivo, bem como as contas que compõem e patrimônio líquido.

Ainda nesta unidade, veremos a segunda principal demonstração 
contábil, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), sua 
estrutura conceitual e seu método dedutível no confronto de 
receitas, custos e despesas. 

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, veremos a estrutura do Balanço Patrimonial e suas contas, 

divisão, grupos e subgrupos atrelados à harmonização das normas internacionais, 

apresentando o advento da Lei nº 11.638 e o pronunciamento contábil CPC 26.

Seção 1 | Definição do Balanço Patrimonial e sua estrutura

Será apresentada nesta seção a estrutura da Demonstração de Resultado 

do Exercício (DRE), seus objetivos, sua característica dedutível no confronto das 

contas que apresentarão o lucro ou prejuízo do exercício.

Seção 2 | DRE – Demonstração de Resultado do Exercício 

Luis Fernando Moreira Cabral da Silva
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Introdução à unidade
A Contabilidade é a ciência que tem como seu objeto o estudo 

e o controle do patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e 
obrigações. Estas informações são apresentadas mediante à estrutura 
conceitual de cada demonstração, pois ao identificar um fato 
econômico a entidade deverá registrar, alocar e mensurar. Em seguida, 
elas são apresentadas em formato de relatórios para que os usuários 
das informações contábeis possam tomar decisões. 

Estes relatórios são as demonstrações, que têm critério, regras e 
legislação que vão informar a maneira correta de apresentá-las. Com o 
passar dos tempos e juntamente com a globalização da economia, foi 
preciso criar padrões para que uma demonstração financeira elaborada 
no Brasil seja compatível as apresentadas em outros países. A partir 
destes padrões, inicia-se a harmonização das normas internacionais, 
nas quais ocorreram algumas mudanças na representação gráfica das 
demonstrações na comparabilidade da estrutura apresentada pela Lei 
nº 6.404/76.

O Balanço Patrimonial, uma demonstração que apresentará as 
informações sobre a posição do patrimônio e suas mutações, alocação 
de maneira correta prevista pela legislação vigente, além de ser uma 
ferramenta para tomada de decisão dos acionistas e sócios, é uma 
demonstração obrigatória para todas as entidades, independentemente 
de enquadramento tributário, faturamento ou natureza jurídica. O 
art. 1.179 do código Civil Brasileiro, por meio da Lei nº 10.406/2002, 
descreve a obrigatoriedade de apresentar e registrar as demonstrações 
contábeis. 

A Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), que também 
vamos estudar nesta unidade, é a apresentação reduzida de todas 
as operações de receita, ganhos, perdas e despesas incorridas e 
realizadas pela empresa durante um período determinado conhecido 
como exercício social, que é representado por 12 meses, e junto com 
o Balanço Patrimonial são consideradas as principais demonstrações 
financeiras.

No CPC 26 será apresentado todo o conjunto de demonstrações 
contábeis e, destas, algumas podem ser obrigatórias em determinadas 
empresas e outras não. Isso se dá conforme a natureza jurídica, 
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faturamento ou regime tributário que determinará a empresa na 
obrigatoriedade na apresentação das demonstrações, porém as duas 
principais BP e DRE, que serão apresentadas nesta segunda unidade, 
são obrigatórias para todas, salvo os Micro Empreendedores Individuais 
(MEI).

Considerando os princípios contábeis que norteiam o profissional da 
contabilidade na execução de seus trabalhos e para o desenvolvimento 
do processo de confecção das demonstrações, atrelados à legislação 
vigente com advento da Lei nº 11.638/07, MP nº 449/08 e Resolução 
CFC nº 1.121/08, apresentamos a nova estrutura do balanço patrimonial 
e as características da demonstração de resultado.

Nesta unidade, trataremos da apresentação de todas as contas, 
grupos e subgrupos de maneira ordenada para que possamos 
entender os objetivos e a importância das informações apresentadas 
pelas duas demonstrações principais para que os usuários possam 
utilizar das informações em suas tomadas de decisão. A estrutura do 
Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do Exercício 
(DRE) está diretamente ligada ao pronunciamento do CPC 26 que trata 
das apresentações de todas as demonstrações. 
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Seção 1

Definição do Balanço Patrimonial e sua estrutura
Introdução à seção

O Balanço Patrimonial é composto por grupos e subgrupos, em 
cada um deles são registradas contas específicas para cada mutação 
no patrimônio, assim, no decorrer do exercício as contas vão sofrendo 
mudanças e formando a estrutura do patrimônio. 

Precisamos conhecer primeiramente toda a forma do Balanço 
Patrimonial, entender cada conceito e composição da demonstração. 
Primeiramente precisamos entender que são duas classificações 
importante na elaboração da demonstração, pois de uma maneira 
equilibrada o patrimônio é formado por Ativo e Passivo e estas duas 
composições sempre deverão ter o mesmo peso, ou seja, todo valor 
que será debitado no Ativo, na mesma proporção será creditado no 
Passivo.

Dentro dessa visão, o Ativo representa todas as aplicações de 
recursos dentro da empresa, enquanto o Passivo representa todas 
as origens (fontes) de recursos que entraram. “As origens de recursos 
evidenciadas no Passivo são de dois tipos: próprios e de terceiros”. 
(PADOVEZE, 2004, p. 35).

Para aprofundar nosso estudo, vamos entender os elementos 
constantes no Balanço Patrimonial e como devem ser apresentados 
os grupos e subgrupos e a definição de sua estrutura.

1.1 Balanço Patrimonial – grupos ativo e passivo 

O Balanço Patrimonial é um dos principais relatórios gerados pela 
contabilidade. Através dele podemos identificar a posição financeira e 
econômica da empresa em um determinado período, podendo ser 
mensal, trimestral, semestral ou anual. Sua estrutura é dividida em duas 
colunas, a do lado esquerdo é denominada Ativo, e do lado direito 
temos o Passivo e o Patrimônio Líquido, porém mesmo estando do 
mesmo lado são tratados separadamente, pois veremos no decorrer 
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de nossos estudos que o patrimônio líquido é formado pela diferença 
entre o ativo e o passivo. 

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 2.1 | Estrutura básica do Balanço Patrimonial 

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO

Lado Esquerdo Lado Direito

1.1.1 Ativo 

O Ativo é o conjunto de bens e direitos que a empresa tem para 
realizar aquilo que se propõe, são recursos que no decorrer do exercício 
social vão sofrendo mutações até chegarem no final do período. Entre 
os bens podemos compreender que são subdivididos em bens móveis, 
como estoque, máquinas e utensílios, e bens imóveis, como máquinas 
de grande produção, de instalação fixa, prédios e terrenos. Com relação 
ao direito, é tudo aquilo que a empresa, no decorrer de suas atividades, 
cria em benefícios futuros, por exemplo, as duplicatas a receber, em 
que, mediante uma venda, disponibiliza um prazo para poder receber. 
Dessa, consideramos um dos princípios contábeis, o de Competência, 
que de modo geral afirma que o fato contábil deve ser reconhecido no 
exato momento de sua ocorrência, então, registra-se a venda a prazo 
criando um direito a receber futuramente. 

Cada fato que compõe o ativo vai exigindo um critério de registro, por 
exemplo, o bem tem como características satisfazer às necessidades 
das empresas, e pode ser classificado, além de como móvel e imóvel, 
como tangível, ou seja, aquilo que tem forma física, é palpável, como 
veículos, máquinas, estoque de mercadoria e dinheiro. Outra maneira 
de classificação de um bem são os bens incorpóreos, os que não são 
matéria, ou seja, não são palpáveis, sendo denominados e classificados 
como bens intangíveis, por exemplo, as marcas, as patentes e os 
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direitos autorais. 

O direito que compõem o ativo na contabilidade é tudo aquilo que a 
empresa tem a receber, valores monetários que podem ser realizados, 
tornando-se dinheiro futuramente. Além disso, um direito tem como 
característica, em sua nomenclatura, ter as palavras “a receber”, por 
exemplo, duplicatas a receber.

1.1.2 Passivo 

O Passivo é uma obrigação, dívidas com outras empresas ou 
pessoas, fatos já ocorridos que vão depender de sacrifícios financeiros 
para liquidar. Assim, o passivo é tudo que a entidade tem a pagar. 
A obrigação é contraída para um aumento no ativo ou para fins de 
resultado, porém ao ser liquidada, a obrigação certamente terá em 
contrapartida a diminuição do Ativo.

Podemos exemplificar utilizando a compra de mercadoria a prazo, 
pois esta gera uma obrigação com o fornecedor, uma dívida a ser paga 
futuramente. Na liquidação desta dívida o recurso sairá do caixa ou 
banco, diminuindo o ativo e na mesma proporção o passivo. 

Na realização da venda deverá ser reconhecida a receita na 
demonstração de resultado, havendo duas hipóteses, venda à vista, em 
que aumentará o ativo na conta caixa, ou venda a prazo, gerando um 
direito a receber conforme já estudado. 

1.1.3 Patrimônio Líquido 

Embora faça parte do grupo do Balanço Patrimonial, encontra-
se ao lado do passivo e compõem o total do passivo no resultado, 
podemos inicialmente entender que o Patrimônio Líquido é a medida 
eficiente da riqueza. Na composição do Balanço Patrimonial, o PL é 
apresentado com uma equação básica, o total de bens mais o total de 
direitos, menos a obrigação, então é encontrado o valor do PL. 

Existe a equação de confronto entre o ativo e o passivo para 
encontrar o valor do Patrimônio Líquido, mas se considerarmos a 
lógica contábil, veremos que este conceito é facilmente ampliado. 
Pelas diversas situações de liquidez na comparabilidade de resultado 
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positivo e até no retorno do capital investido, as reservas e o acúmulo 
de lucros ou prejuízos são facilmente verificados somente analisando 
o PL.

Para saber mais

Situação líquida positiva acontece quando a soma dos Ativos apresenta 
saldo maior que a soma das obrigações exigíveis. Nesse caso, denomina-
se a diferença de PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

1.2 Características do Ativo

O Ativo é um recurso controlado pela entidade, resultado de vários 
fatos acontecidos no passado, na expectativa de gerar resultados futuros 
positivos. No Ativo há características que devem ser consideradas no 
registro de fatos passados, seja no aumento ou na diminuição de bens 
ou direito, na expectativa de que venham trazer benefícios econômicos 
futuros para a empresa, sendo que estes benefícios podem ser 
realizados dentro do exercício social ou com um prazo maior. 

Neste contexto, para podermos entender melhor, os registros serão 
classificados a curto e a longo prazo na sua realização de benefício. Os 
bens e direitos que deverão ser realizados na expectativa da entidade, 
até doze meses após a data do encerramento do Balanço, neste caso 
31 de dezembro, serão classificados como curto prazo no grupo Ativo 
Circulante. Os demais bens e direitos que tenham a sua realização 
acima de doze meses da data de encerramento serão classificados 
com Ativo Não Circulante, realizáveis a longo prazo.

Para CFC 2017, só um elemento poderá ser considerado ativo e 
reconhecido como tal, conforme já vimos, quando gerar a partir de 
um fato passado uma expectativa de benefício econômico futuro, 
de contribuição de aumento ou diminuição do caixa ou equivalente 
de caixa da empresa. Podemos encontrar no Ativo bens que são 
utilizados para a operacionalidade da empresa, como máquinas e 
equipamentos, que são de suma importância para que cumpra aquilo 
que os investidores e sócios idealizaram, e também bens que estarão 
diretamente ligados ao resultado, com estoque de mercadorias que 
quando forem efetivamente vendidas irão gerar uma receita e aumento 
no próprio Ativo.

A empresa, em determinado momento, pode realizar investimentos, 
adquirir bens e direitos na expectativa de retorno financeiro, por 
exemplo, ações de outra empresa, que são um direito dela, um 
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ativo e que não estão diretamente ligadas à vida produtiva, mas 
são consideradas patrimônio. Além disso, podemos identificar um 
investimento de outro ativo operacional na real intenção da empresa, 
pois se for destinado a venda é considerado um investimento, porém 
se na aquisição não houver a intenção de vender, entende-se que está 
destinado a atividades operacionais da empresa.

1.3 Características do Passivo

A principal característica do passivo são os “a pagar”, ou seja, a 
exigibilidade de uma obrigação por parte da entidade, adquirida por 
fatos presentes ou passados, exigindo um desembolso, um sacrifício 
financeiro para que a obrigação seja liquidada. Aplicando uma 
comparação com as características apresentadas anteriormente, a 
obrigação será quitada com a diminuição do Ativo. 

Dessa forma, podemos comparar com o método de partida 
dobrada em que o Frei Luca Paccioli em 1494, apresenta que para todo 
valor debitado, o mesmo será creditado, assim para toda obrigação 
debitada, será creditado um Ativo, seja banco ou caixa. Uma outra 
forma de liquidar uma obrigação é quando o credor perde o direito de 
cobrá-la, por exemplo, a prescrição da dívida, desta maneira, diminui a 
obrigação aumentando o direito da empresa de não ser mais cobrada. 
Assim, as obrigações de uma empresa sempre serão acompanhadas 
com as palavras “a pagar” e todas as obrigações reconhecidas 
viram desta forma, como aluguel a pagar. O Conselho Regional de 
Contabilidade do estado do Paraná (CRC-PR 2017) exemplifica o uso 
do Passivo: 

A empresa deve reconhecer um exigível (Passivo) no 
balanço patrimonial quando tiver uma obrigação no 
final do período contábil corrente como resultado de 
evento passado. É provável provável que a entidade 
transfira recursos de seus ativos, representem benefícios 
econômicos para a liquidação dessa obrigação e o valor de 
liquidação possa ser mensurado com confiabilidade. 

As obrigações poderão ter sua exigibilidade de duas formas: no 
caso de sua liquidação acontecer no período de 12 meses, contado 
do encerramento do balanço, que de modo geral é 31 de dezembro, 
serão consideradas obrigações de curto prazo, assim, as obrigações 
que têm seu prazo de vencimento superior a 12 meses, contados 
do encerramento do balanço, serão classificadas e consideradas 
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[...] o resíduo dos ativos reconhecidos menos os passivos 
reconhecidos. Este grupo poderá ter subclassificações no 
balanço patrimonial. Por exemplo, as subclassificações 
podem incluir capital integralizado por acionistas ou 
sócios, lucros retidos e ganhos ou perdas reconhecidas 
diretamente no patrimônio líquido. (NBC TG 1000 (R1).

1.5  Elementos da estrutura do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial tem seus conceitos estruturais regidos pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, seguindo os critérios para que 
possa ser considerada uma demonstração contábil fidedigna. Vimos 
em nosso estudo as características dos elementos que compõem o 
Balanço Patrimonial de uma entidade, agora entendermos os critérios 
de reconhecimento de um Ativo, de um Passivo e do Patrimônio 
Líquido, e como eles são alocados dentro da estrutura do Balanço 
Patrimonial.

obrigações a longo prazo.

1.4    Características do Patrimônio Líquido

O patrimônio de uma entidade demonstra todo o investimento 
realizado pelos sócios e acionistas, valor monetário investido 
inicialmente para que a empresa possa dar os primeiros passos.  
Em suma, é o Capital Social, ou seja, os proprietários investem um 
determinado valor na expectativa de terem uma rentabilidade sobre o 
investimento. 

A orientação do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná de 
acordo com a NBC TG 10000 (R1) salienta que o patrimônio líquido 
pode ser entendido como:

Questão para reflexão

Se o patrimônio líquido demonstra os investimentos dos sócios, 
podemos dizer que o lucro da empresa seria a rentabilidade do recurso 
investido inicialmente?
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Para saber mais

De acordo com a Lei nº 11.638/07, o advento da Lei n° 11.941/2009 
trouxe alterações na estrutura do Balanço Patrimonial, excluindo dessa 
estrutura o grupo: 

• Ativo Realizável a longo prazo.

• Ativo Permanente. 

• Ativo Diferido.

Desta forma, o grupo Realizável a longo prazo passou a ser um 
subgrupo do Ativo Não Circulante. O ativo Permanente, assim como 
Ativo Diferido, deixou de existir. De modo geral, tanto o Ativo quanto o 
Passivo ficaram dividido em dois principais grupos:

• Circulante.

• Não circulante.

O Balanço Patrimonial, de acordo com a Lei nº 11.638/07 (BRASIL, 
2007), MP nº 449/08 (BRASIL, 2008), Resolução CFC nº 1.121/08 (CFC 
2008), e com a resolução do CPC 26 (CPC, 2011a), a nova estrutura 
básica é dividida em: Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo 
Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido, conforme 
estrutura a seguir:

Fonte: Brasil (2007; 2008) e CFC (2008).

Figura 2.2 | Estrutura Conceitual do Balanço Patrimonial 
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Para que possamos entender as políticas de reconhecimento e 
classificação das contas contábeis, bem como os grupos a serem 
escriturados, precisamos efetivamente seguir os critérios estabelecidos, 
conforme anuncia o pronunciamento do Comitê de Pronunciamento 
Contábil – CPC 26 (R1) CPC, 2011a):

O ativo deve ser classificado como circulante quando 
satisfizer qualquer dos seguintes critérios: espera-se 
que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja 
mantido com o propósito de ser vendido ou consumido 
no decurso normal do ciclo operacional da entidade; o 
ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser 
negociado; espera-se que o ativo seja realizado até doze 
meses após a data das demonstrações contábeis; ou o ativo 
seja caixa ou equivalente de caixa (conforme definido na 
NBC TSP 2), a menos que sua troca ou uso para liquidação 
(pagamento) de passivo se encontre vedada durante 
pelo menos doze meses após a data das demonstrações 
contábeis; todos os demais ativos devem ser classificados 
como não circulantes. 

 Com a nova adequação, o Ativo passou a ter dois grandes 
grupos dentro de sua estrutura, ficando demonstrado da seguinte 
forma:

I. Ativo Circulante.

II. Ativo Não Circulante.

Os Ativos Não Circulantes passam a ser compostos pelos seguintes 
subgrupos: realizável a longo prazo, Investimentos, Imobilizado e 
Intangível. O Passivo é apresentado da mesma maneira que o ativo, 
contendo apenas o Patrimônio Líquido, ficando demonstrado da 
seguinte forma: 

I. Passivo Circulante. 

II. Passivo Não Circulante. 

III. Patrimônio Líquido.

 Assim definido pelo CPC 26 (CPC, 2011a), o Ativo Circulante deve 
ser aquele que oferece à entidade a liquidez rápida ou a realização em 
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curto prazo em valores monetários, ou seja, a capacidade de liquidar as 
obrigações a curto prazo, a solvência do passivo. 

Na classificação do Ativo Circulante são demonstrados os valores 
expressos em dinheiro no caixa ou equivalência de caixa, como no 
caso de títulos que podem ser revertidos em dinheiro imediatamente, 
ou no caso dos montantes em cheques. 

O Ativo Circulante tem como sua principal característica, conforme 
vimos anteriormente, a realização de dinheiro em curto prazo para 
solvência do passivo, mas é importante entender o que é considerado 
curto prazo. O Balanço Patrimonial é uma demonstração que se encerra 
em um determinado período, de modo geral 12 meses, iniciando em 
01/01 e finalizando em 31/12, se partimos do fechamento do balanço, 
tudo que reverter em dinheiro dentro ou realizável até o término do 
exercício seguinte é considerado circulante, composto pelos seguintes 
subgrupos:

Ativo Circulante

• Disponível

• Clientes

• Estoques

• Créditos

1.5.1 Classificação do Ativo Circulante

O subgrupo disponível tem como suas contas principais os valores 
disponíveis, ou seja, todos os valores que a entidade poderá usar 
imediatamente. A primeira conta que demonstra os valores monetários 
disponíveis é Caixa e Equivalente de Caixa.

Caixa e Equivalente de Caixa: são os valores representados em 
moeda nacional (dinheiro em espécie) ou cheques e títulos que possam 
ser transformados em espécie rapidamente e que estão disponíveis 
para entidade, não precisam de nenhuma força operacional.

Conta Corrente e aplicações financeiras: são valores monetários 
que a empresa tem disponíveis em contas bancárias, sendo em contas 
correntes ou em aplicações financeiras, que podem ser utilizados com 
um resgate em curto prazo ou longo prazo, dependendo dos prazos 
pré-fixados. A aplicação financeira é reconhecida e registrada em ativo 
circulante, disponível, independentemente da sua forma de aplicação, 
pois são valores que servirão de suporte aos gestores para liquidação 
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de obrigações, ou qualquer emergência em que seja necessária a sua 
utilização. Existe uma discussão sobre a classificação do saldo bancário 
e de aplicações financeiras, de modo que alguns autores tratam 
como direitos e outros como bens, em virtude de que algum tempo 
atrás existirem algumas dificuldades em resgatar o valor aplicado ou 
emitir um cheque, pois havia uma rotina com liberação de gerentes 
e instituições financeiras. Porém, com a evolução tecnológica tudo 
ficou mais acessível e não há mais dificuldades nestas operações, desta 
forma, o CPC 26  determina que sejam registrados como equivalência 
de caixa. 

Conta clientes: estes são considerados direitos da entidade, porém 
ainda não se tornaram valores líquidos. Como exemplo, podemos citar 
as duplicatas que a empresa tem a receber referente às vendas a prazo, 
pois mesmo que não sejam dinheiro em espécie, podem se tornar 
rapidamente dinheiro, ainda que haja um custo para essa transação.

Estoques: para que a entidade possa realizar suas atividades 
operacionais tem valores investidos em produtos. Se falarmos de uma 
empresa de comércio, logo pensamos em estoque de mercadoria para 
revenda, dependendo um estoque de material de consumo. Porém,  
o estoque pode ser mais abrangente se tratarmos de uma indústria 
em que haverá um maior controle dele, podendo ter dentro deste 
subgrupo algumas contas que podem compô-lo, como matéria prima, 
material de embalagem, produto acabado e produtos em elaboração. 
Neste caso, a indústria certamente realizará controles para gerenciar 
todo seu estoque, em que é atualizado de maneira permanente ou 
periódica pelo inventário. 

Créditos: são os valores que a entidade tem a receber e que não 
têm como origem a venda de produtos de sua atividade operacional, ou 
seja, são uma operação de antecipação. Para que possamos ser mais 
claros, vamos exemplificar: um adiantamento aos seus funcionários, a 
fornecedores ou a terceiros, como antecipação de aluguel, são direitos 
da empresa em compensar os valores adiantados e, por isso, são 
alocados no subgrupo créditos.

Os demais fatos contábeis que não sejam alocados em realização 
de valores num período de 12 meses serão automaticamente 
considerados Ativos Não Circulantes, pois conforme discorre o CPC 26 
(R1), o ativo não circulante deve ser subdividido em realizável a longo 
prazo, investimentos, imobilizado e intangível (CPC, 2011a).
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1.5.2 Classificação do Ativo Não Circulante

Os Ativos que por algum motivo não se enquadrarem nos critérios 
vistos anteriormente serão considerados Ativos Não Circulantes. Este 
grupo separa os elementos do circulante e não tem realização imediata 
em dinheiro, sendo que nele teremos os subgrupos que vão compor o 
ativo não circulante, e cada um deles apresenta suas respectivas contas 
e critérios de reconhecimento.

Realizável a longo prazo: conforme já estudamos o Balanço 
Patrimonial, é uma demonstração que representa informações da 
mutação do patrimônio em um determinado período - de modo geral 
de 01/01 a 31/12, e esse período também é conhecido como exercício 
social. Assim, todo o direito ou bem que não tiver sua realização em 
valores monetários até o final do exercício subsequente do fechamento 
do balanço patrimonial será considerado a longo prazo. No entanto, 
temos que ter muita atenção, pois as empresas de grande porte que 
atuam com regime tributário de Lucro Real podem e devem fechar 
seus balanços mensal, trimestral, semestral e anual. Desta forma, 
devemos ter muita atenção, pois entende-se como exercício social 
o último dia do ano que está ocorrendo a movimentação. A Lei n° 
6.404/1976 estabelece no seu artigo 179 os itens II e III em que: 

O ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após 
o término do exercício seguinte, assim como os derivados 
de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades 
coligadas ou controladas (artigo 243), diretores, acionistas 
ou participantes no lucro da companhia, que não 
constituírem negócios usuais na exploração do objeto da 
companhia (BRASIL 1976).
  

 Os empréstimos feitos pela entidade a outra entidade do 
mesmo grupo ou a terceiros, pessoas físicas e jurídicas que tenha sua 
realização a longo prazo também este incluídos nesta classificação.  

 Investimento: de modo geral investimento são todos os bens 
e direitos que a empresa adquire e que tem a intenção de vender. Um 
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dos fatos de investimento mais comum é a compra de ações de outras 
empresas, em que a entidade especula o mercado financeiro, adquire e 
ao valorizar vende ações tendo um ganho. Terrenos, prédios ou outros 
imóveis que não fazem parte da atividade econômica da empresa, mas 
que podem ter rendas,  também são considerados investimento.

Imobilizado: os bens que não se enquadram no subgrupo 
investimento e que sãos realizados a longo prazo, ou seja, no grupo 
de Ativo Não Circulante serão alocados no subgrupo imobilizado. 
Certamente são produtos utilizados na produção da atividade 
econômica da empresa: todas as máquinas, ferramentas para a 
produção, móveis e utensílios voltados à área administrativa, assim 
como veículos, terrenos e imóveis que estão diretas ou indiretamente 
voltados à operacionalidade. Outra particularidade dos bens que 
estarão alocados no subgrupo imobilizado é a depreciação, uma conta 
que reduzirá o valor do bem pelo desgaste sobre uso, tendo como 
base a vida útil do bem.

Intangível: bens da entidade que têm valor econômico, porém não 
têm forma física ou matéria, são bens incorpóreos. Conforme o CPC 
04 2017, em seu item 12, um ativo satisfaz o critério de identificação, 
em termos de definição de um ativo intangível, quando: 

For separável, ou seja, puder ser separado da entidade e 
vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, 
individualmente ou junto com um contrato, ativo ou 
passivo relacionado, independente da intenção de uso 
pela entidade; ou (b) resultar de direitos contratuais ou 
outros direitos legais, independentemente de tais direitos 
serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros 
direitos e obrigações. 

1.5.3      Passivo 

O Passivo corresponde à contrapartida do Ativo, tendo como uma 
característica particular, modo geral, “a pagar” ou “a recolher” no nome 
das contas que compõem o passivo, pois como já visto anteriormente, 
são as obrigações que a empresa tem que liquidar. Da mesma maneira 
que o Ativo, o Passivo é composto por dois principais grupos, o Passivo 
Circulante e o Passivo Não Circulante. 
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Também podemos dizer que o passivo é o capital de terceiros que 
a entidade está utilizando para poder executar suas atividades, isso quer 
dizer que, quando a empresa compra de um fornecedor a prazo, ou 
tenha uma despesa como água, luz e internet, que gera uma obrigação 
a pagar, de certa forma, está se beneficiando de créditos e capital de 
terceiros, seja serviços ou mercadorias para poder exercer aquilo que 
foi proposto pelos sócios.

1.5.3.1       Passivo Circulante

Neste grupo são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive 
financiamentos para aquisição de direitos do Ativo Não Circulante, 
quando vencerem após o exercício seguinte. No caso de o ciclo 
operacional da empresa ter duração maior que o exercício social, a 
concepção terá por base o prazo desse ciclo. Da mesma maneira que o 
Ativo, o Passivo circulante possui as obrigações que têm sua exigibilidade 
em curto prazo, e devem ser classificadas conforme as exigências do 
CPC 26. Para adaptar a forma de evidenciar as informações no padrão 
das normas internacionais, a estrutura do balanço patrimonial sofreu 
algumas alterações introduzidas inicialmente pela Lei nº 11.638/07 e 
ficou da seguinte forma:  

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 2.3 | Estrutura básica do Passivo
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Os subgrupos do passivo circulante são aqueles que têm sua 
exigibilidade de maneira constante, porém a empresa pode ter suas 
obrigações específicas, ficando a alocação das contas conforme 
a legislação. Entre as principais contas que são apresentadas para 
liquidação, podemos exemplificar as obrigações com as contas de 
fornecedor e contas a pagar que são, de modo geral, cotidianas.

Fornecedor: exigido a curto prazo, tem uma necessidade de 
solvência continua. Os fornecedores são aqueles que disponibilizam 
produtos para que a entidade possa desenvolver suas atividades, sendo 
que a entidade pode desembolsar os gastos com fornecedores à vista, 
ou a curto prazo, caso seja a prazo. 

Obrigações trabalhistas: são obrigações voltadas à folha de 
pagamento, ou seja, envolvem os colaboradores. Como exemplo, 
podemos citar os salários a pagar, férias e décimo terceiro, rescisões e 
provisões. Os encargos sociais e impostos sobre a folha de pagamento 
também compõem este subgrupo.

Obrigações tributárias: A carga tributária no Brasil é onerosa 
dependendo do regime tributário que a empresa está inserida, porém 
são obrigações tributárias que a empresa tem com o governo, estado e 
município. Estas obrigações estão alocadas no grupo Passivo Circulante, 
pois todos os tributos têm seu vencimento no mês subsequente do 
fato gerador. 

Contas a pagar: todas as demais obrigações podem ser classificadas 
no passivo como contas a pagar, desde as obrigações do cotidiano, 
que são de suma importância para que a empresa possa realizar suas 
atividades, tais como: cartório a pagar, água e esgoto a pagar, aluguel 
a pagar, telefone a pagar, entre outros. Este subgrupo contas a pagar 
pode conter todas essas obrigações que relacionamos, porém nada 
impede a empresa de criar subgrupos específicos para poder controlar 
as obrigações, despesas. 

1.5.3.2 Passivo Não Circulante

Todos os fatos contábeis que não se enquadraram nos critérios do 
Ativo Circulante serão registrados e considerados como Passivo Não 
Circulante, ou seja, obrigações que de modo geral têm sua exigibilidade 
em um período superior a doze meses após a data de encerramento 
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do Balanço Patrimonial.

As principais obrigações que geralmente consideramos como 
longo prazo são os fi nanciamentos e empréstimos, e mesmo estes 
têm suas particularidades. Se a empresa contrai um fi nanciamento de 
36 meses, por exemplo, a cada encerramento do balanço deve ser 
atualizado o saldo desta conta, pois somente o que passar de doze 
meses fi cará como Não Circulante. Assim, a cada ano se transfere os 
valores de 12 meses para curto prazo, mantendo o restante em não 
circulante.

Questão para reflexão

Um financiamento adquirido em 36 meses é considerado uma 
obrigação de curto ou longo prazo?

1.6 Estrutura do Balanço Patrimonial 

A seguir, podemos ver a estrutura do Balanço Patrimonial com 
algumas contas para que possamos identifi car o que estudamos até 
agora.

Figura 2.4 | Balanço Patrimonial
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Fonte: elaborada pelo autor.

IMOBILIZADO

Máquinas Equipamentos
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Móveis e Utensílios

(-) Depreciação

INTANGÍVEL

Marcas e Patentes

Direitos Autorais

PASS I VO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedor
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Obrigações Tributárias

Contas a Pagar
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Empréstimos

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social

(-) Capital a Integralizar

Reservas de Capital 

Reservas de Lucros 

Lucros ou Prejuízos Acumulados

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo mais conhecido e 
utilizado para tomada de decisão, seja por pessoas físicas que utilizam 
esta demonstração para analisar e realizar investimento, ou pessoas 
jurídicas que utilizarão para liberar crédito, como no caso de instituições 
financeiras para liberar limite de compra, ou fornecedores e todos que 
necessitarem verificar o patrimônio da empresa.
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Questão para reflexão

O Balanço Patrimonial é a demonstração que trata das mutações 
do patrimônio da entidade. Na sua opinião, qual a importância desta 
demonstração?

Atividades de aprendizagem 

1. A princípio o termo patrimônio poderia ser entendido como:
a) Conjunto de bens, direitos e obrigações.
b) Conjunto de obrigações e Patrimônio Líquido.
c) Conjunto de dinheiro e financiamento.
d) Conjunto de receitas, despesas e custos.
e) Conjunto de Investimento e Imobilizado.

2. Na contabilidade, a fórmula do Patrimônio Líquido é:
a) Bens + Direitos – Obrigações.
b) Bens + Direitos – Investimento.
c) Obrigações Exigíveis – Imobilizado.
d) Ganhos que a entidade aufere num determinado período.
e) Imobilizado + disponível – Passivo Circulante. 
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Seção 2

Definição da Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE) e sua estrutura

Introdução à seção

Uma das principais Demonstrações contábeis que tem como 
principal função demonstrar o resultado do exercício, ou seja, se em 
um determinado período a empresa apresentou lucros ou prejuízos.

Para que este relatório demonstre o resultado deve ser considerado 
alguns critérios conceitual para a realização e apuração. A DRE é uma 
demonstração dedutível e que em sua confecção confrontará todas as 
vendas, também conhecida como receitas e os gastos com a produção 
e operacionalidade da empresa, custos e despesas. 

2.1 Definição e objetivo da DRE

Em nossos estudos vimos que existem duas principais demonstrações 
que são utilizadas pelos usuários para tomada de decisão, que são o 
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado (DRE). Elas vão 
demonstrar se a empresa está saudável, se está sendo rentável, ou seja, 
se está tendo um retorno positivo. Enquanto o Balanço demonstra 
a mutação do patrimônio, bens, direitos e obrigações, a DRE estará 
trabalhando as contas de resultados, receitas, custos e despesas.

Veremos que o Balanço Patrimonial sozinho não é suficiente para 
uma análise da empresa, nem mesmo poderá ser encerrado com 
exatidão sem que seja apresentado o resultado do exercício social, 
e que a Demonstração de Resultado é encerrada juntamente com o 
Balanço e que não há como fechá-lo sem a DRE.

A partir das harmonizações das normas internacionais, estabeleceu-
se que todos os fatos contábeis geram um lançamento e deles são 
geradas as demonstrações. As estruturas das demonstrações são 
apresentadas mediante a legislação vigente, Lei nº 6.404/1976 e com 
o advento da Lei nº 11.638/2007, que apresenta as características para 
estrutura das demonstrações. 
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A Demonstração de Resultado (DRE) deve ser elaborada 
obedecendo ao princípio da contabilidade do regime de competência, 
e seu objetivo é demonstrar o confronto de valores para a formação 
do resultado da empresa, e se a empresa em determinado período 
obteve lucro ou prejuízo. Este resultado de lucro ou prejuízo é formado 
pelo confronto entre receitas, despesas e custos. A Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE) foi instituída no artigo 187 da Lei n° 6404, 
de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações). 

A Demonstração do Resultado do Exercício é um relatório contábil 
que, assim como Balanço Patrimonial, é utilizada pelos usuários das 
informações contábeis para tomada de decisão, estes podem ser tanto 
internos como externos e verificam o resultado obtido pela entidade 
em determinado período de tempo através da confrontação entre as 
receitas e despesas. Essa demonstração está intimamente ligada ao 
princípio contábil e às características quantitativas da contabilidade.

O passivo são as obrigações que a empresa tem que pagar. Quando 
ela apresenta uma obrigação referente a uma despesa, a contrapartida 
deverá ser lançada na DRE. Podemos exemplificar com a fatura da 
energia elétrica, pois neste caso teremos as despesas administrativas 
com energia e a obrigação energia elétrica a pagar. Neste exemplo 
conseguimos identificar que as duas demonstrações são relacionadas, 
e o resultado apresentado pelo DRE seja positivo ou negativo, será 
transferido para o Balanço Patrimonial para o subgrupo Patrimônio 
Líquido. 

A Demonstração de resultado, além de demonstrar o resultado 
da empresa em determinado período, apresentará os impostos sobre 
lucro que serão deduzidos. Assim, o resultado é apresentado pelo 
confronto entre receitas, custos e despesas, porém o resultado líquido 
só será apresentado após a dedução dos impostos federais, Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL).

A empresa, ao realizar uma venda, seja a prazo ou à vista, tem alguns 
fatores que devem ser considerados, pois o valor da venda não significa 
lucro de cem por cento. A Demonstração de Resultado apresentará 
tudo que envolve para que a empresa possa realizar a venda e o que 
efetivamente ela terá de lucro, assim, sua principal característica é a 
formula dedutível de se apresentar gastos e sacrifícios financeiros para 
a realização da venda. Custo da mercadoria e despesas operacionais 
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são deduzidos da receita, desta forma, a empresa conseguirá, após 
os tributos federais, apresentar um lucro ou prejuízo. Assim como 
o balanço, é muito importante entender os conceitos dos grupos e 
subgrupos para entender e analisar a DRE.

Para saber mais

Já lhe ocorreu a ideia de que a empresa pode vender milhões e não ter 
lucro?

2.2 Receitas

Após a empresa realizar suas atividades operacionais, venderá 
seus produtos, mercadorias ou serviços na troca de recebimento de 
valores monetários, sendo que são consideradas receitas todos os 
recebimentos da empresa, seja sobre força de suas atividades ou não. 
Os princípios contábeis, juntamente com as informações qualitativas e 
a legislação vigente, dão o embasamento para os conceitos de receita. 
A resolução do pronunciamento contábil CPC 00 (R1) 2017 define a 
receita da seguinte forma:

Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante 
o período contábil, sob a forma da entrada de recursos 
ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que 
resultam em aumentos do Patrimônio Líquido, e que não 
estejam relacionados com a contribuição dos detentores 
dos instrumentos patrimoniais (CPC, 2011b).

 Podemos reconhecer uma receita pela operacionalidade da 
empresa, por um rendimento financeiro, ou por qualquer outra entrada 
de recursos, seja por venda de um imobilizado, por bonificação e 
por oportunidades comerciais, assim temos as receitas operacionais, 
receitas financeiras e outras receitas não operacionais.
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2.3 Despesas 

Para que a empresa possa ter uma determinada receita são 
exigidos alguns sacrifícios, sejam eles financeiros, investimentos ou 
manufaturas, A Demonstração de Resultado tem como objetivo 
apresentar as receitas e despesas, estes sacrifícios para obtenção de 
receitas são considerados despesas. Estas, de modo geral, são os 
sacrifícios para obtenção de receitas, mas que não estão voltados à 
linha produtiva, gastos com bens e serviços que terão como objetivos 
o retorno financeiro.

Assim como as receitas, a empresa pode apresentar despesas 
que são gastos voltados à operacionalidade da empresa, sacrifícios 
financeiros para obtenção de receitas e que são considerados 
despesas operacionais. Além disso, também podem ter despesas que 
não compõem a atividade econômica da empresa, sendo que estes 
são reconhecidos como despesas não operacionais. O Comitê de 
Pronunciamento Contábil (CPC 26 2017) define que as despesas: 

Desta forma, podemos definir receitas e despesas como aumento 
e diminuição do Ativo. Quando temos um aumento no ativo com 
benefícios econômicos, entendemos que sejam as receitas. Já as 
despesas são todos os sacrifícios financeiros para obtenção de receitas, 
não estão relacionadas à produção e vão diminuir o Ativo. 

São decréscimos nos benefícios econômicos durante o 
período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da 
redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam 
em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam 
relacionados com distribuições aos detentores dos 
instrumentos patrimoniais. (CPC 26 2017) 
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2.4 Estrutura da Demonstração de Resultado (DRE)

Assim como todos os relatórios contábeis, a Demonstração de 
Resultado tem sua estrutura reconhecida pela legislação. Na estrutura 
conceitual dos elementos que compõem a DRE, basicamente, teremos 
receitas, custos e despesas auferidas em um determinado período.

Os fatos contábeis serão alocados nos grupos e subgrupos e de 
maneira dedutível confrontando as receitas e despesas. Os sócios e 
acionistas investem na empresa na expectativa de verem seu capital 
tendo um retorno maior do que qualquer aplicação financeira, então, 
quando a empresa apresenta um resultado positivo isso significa que 
houve lucro, o que não quer dizer que cem por cento deste lucro 
retornará para os sócios e investidores, pois depende de outros fatores, 
mas de modo geral é o resultado do capital inicial investido. Assim 
como no mercado financeiro, em que o investidor corre o risco de 
perder seus investimentos, a empresa também pode apresentar um 
resultado negativo e isso vai acarretar em nenhum retorno aos sócios. 

Basicamente, a operacionalidade da empresa tem os fatos contábeis 
trabalhando no Balanço Patrimonial e na Demonstração de Resultado, 
pois em todo o desenvolvimento das atividades o patrimônio e o 
resultado vão tendo mudanças. Se comprarmos de um fornecedor 
mercadoria, neste fato vamos ter a movimentação das contas estoque 
e fornecedor que são contas patrimoniais, e o custo de aquisição 
de mercadoria que é classificado como contas de resultado. Então, 
após a empresa realizar suas atividades esta mercadoria será vendida 
a prazo, neste momento temos conta de resultado faturamento e 
receita e conta do Ativo duplicatas a receber. De uma maneira simples, 
este exemplo demonstra uma única operação em que os elementos 
transitaram entre as duas principais demonstrações.

A Demonstração de Resultado tem como objetivo apresentar 
o resultado do confronto de receitas e despesas, mas para isso a 
contabilidade deve seguir características e regras previstas em leis e 
nas orientações do conselho federal de contabilidade. Atrelada às 
resoluções do Comitê de Pronunciamento Contábil, a DRE é uma 
demonstração que será apresentada verticalmente e terá como a maior 
característica a dedução para chegar no resultado, como podemos 
observar a seguir.
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Figura 2.5 | Demonstração de Resultado (DRE)
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(=) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

2.5 Receita Operacional

A empresa em sua constituição define em qual ramo atuará, qual 
será sua atividade econômica e produtos. Após esta etapa inicia todo 
processo operacional e no final realiza a venda, sendo que os valores 
que originaram das vendas são as receitas operacionais.

As principais atividades são indústria, comércio e serviços, a 
Receita Operacional vai ser gerada conforme a atividade econômica 
da empresa. A prestadora de serviços, por exemplo, vai ter como 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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receita operacional os serviços prestados, já o comércio revenderá 
mercadorias, sendo que a empresa adquire a mercadoria pronta, não 
exerce nenhuma atividade, aplica sua margem de lucro e a revende. 
E, por fim, a indústria que adquire insumos, aplica um processo de 
transformação, transformando-os em um produto, e terá a receita 
operacional a partir dos produtos industrializados.

 Na estrutura da Demonstração de Resultado vamos encontrar o 
grupo Receita Operacional, e neste serão alocadas as receitas com 
suas nomenclaturas específicas, como venda de mercadoria, venda de 
produto industrializado ou serviço, podendo conter até as três contas.

2.6 Deduções 

As deduções são todos os fatos que irão diminuir a Receita 
Operacional, fatos que de alguma maneira vão deduzir da receita para 
que a empresa possa encontrar o valor que realmente pertence a ela. 
Vamos entender melhor: ao realizar a receita operacional a empresa 
deve demonstrar os valores que compõem a receita, mas que não 
são voltados ao resultado. Por exemplo, os impostos têm como fato 
gerador as vendas, e devem ser recolhidos para o governo, então, do 
valor da venda deduz-se os impostos. 

Do montante da receita operacional pode ser que exista 
cancelamento de vendas. Estes valores serão deduzidos, bem como 
ainda poderá ocorrer outros tipos de deduções e abatimentos que vão 
diminuir a receita. 

A Demonstração de Resultado tem em sua estrutura os grupos: 
a Receita Operacional Bruta que é o montante de recursos obtidos 
de suas atividades, e após as deduções legais encontra-se a Receita 
Líquida.

2.7 Receitas Líquidas 

É o confronto ente Receita Bruta e as deduções e seu resultado vai 
demonstrar efetivamente o valor das receitas que a empresa realizou. 
Neste momento começa-se a identificar o que realmente se tem de 
receita, pois já foram deduzidos os impostos e tudo que diretamente 
vai diminui-la.

A partir deste momento a empresa não terá fatos externos que 
interferirão no resultado, porém para poder identificar o resultado, as 
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receitas ainda vão sofrer mais alguma deduções, conforme vamos ver 
em nossos estudos, pois para que a empresa possa ter receitas originou 
custos e despesas que devem ser deduzidos. 

2.8 Custos 

Todo deságio financeiro que está diretamente ligado à linha 
produtiva é considerado como custo. Após encontrarmos o resultado 
da Receita Líquida, a entidade deve deduzir os custos que teve para 
realizar todas as receitas. 

No caso de a empresa ser um comércio, os custos serão toda 
aquisição de mercadoria diminuídos os impostos recuperáveis, frete e 
seguros adquiridos na aquisição da mercadoria para ser revendida. Já na 
indústria deve existir um controle maior, pois é neste ramo de atividade 
que os custos são mais onerosos e devem ser bem controlados. Na 
contabilidade há um ramo só para estudar os custos da indústria, sendo 
que temos vários critérios de mensuração para que os custos possam 
ser deduzidos da receita corretamente.

A apuração dos custos é demonstrada na DRE, e nos três principais 
ramos de atividade deverá ser apresentado o valor do custo apurado. A 
empresa comercial que tem revenda de mercadoria e está diretamente 
relacionada aos estoques, tem uma fórmula básica para sua apuração. 

CMV= EI + C - EF

Em que:

CMV: Custos de Mercadorias Vendidas

EI: Estoque Inicial

C: Compras e todos os gastos aplicados na compra, menos os 
impostos recuperáveis, gastos com carga e descargas.

EF: Estoque Final

Para as empresas equivalentes à indústria, teremos os Custos de 
Produtos Vendidos – CPV –, a fórmula é semelhante ao CMV, porém 
leva o nome de CPV.
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CPV: EI + (IN + MO + GCF) – EF

Em que:

CPV: Custos dos Produtos Vendidos

EI: Estoque Inicial

IN: Insumos (matérias-primas, materiais de embalagens entre 
outros, diminuídos os impostos)

MO: Mão de Obra Direta aplicada aos produtos vendidos

GGF: Gastos Gerais de Fabricação (aluguéis, energia, depreciação, 
mão de obra indireta etc.)

EF: Estoque Final

Para as empresas que têm como atividades econômicas a prestação 
de serviço, a sistemática para apuração dos custos é semelhante, sendo 
a fórmula:

CSV = SI + (MO + GDS + GIS) – SF

Em que:

CSV: Custos de Serviços Vendidos

SI: Saldo Inicial dos Serviços em Andamentos

MO: Mão de Obra Direta aplicada aos serviços vendidos

GDS: Gastos diretos (locação de equipamentos)

DIS: Gastos indiretos de serviços (Luz, mão de obra indireta, 
depreciação)

SF: Serviços Final

Em cada ramo de atividade econômica deverá ser apresentada 
na Demonstração de Resultado a apuração de custos específicos, ao 
evidenciar os custos que deduzirão da Receita Líquida para encontrar 
o valor do Lucro Bruto.

2.9 Lucro Bruto

Todos os custos apurados devem ser deduzidos da Receita 
Líquida, conforme a legislação e as orientações do Conselho Federal 
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de Contabilidade e as resoluções do CPC. A contabilidade apresenta 
informações importantes para que os usuários possam tomar decisões, 
desta forma, deve apresentar as receitas e todos os deságios financeiros 
e gastos que empenharam para a obtenção das receitas. 

O Lucro bruto não deve ser analisado como o resultado final, ele 
apenas demonstra o total de receitas menos as deduções legais e 
os custos, porém conforme anteriormente relatado, a contabilidade 
apresenta informações pertinentes para tomada de decisão, e faz 
necessário que os acionistas, sócios e todos aqueles que irão manusear 
as demonstrações tenham o conhecimento básico para entender toda 
a sua apresentação e identificar que o Lucro Bruto não é o enceramento 
da demonstração.

 Após encontrar o Lucro Bruto, a entidade deve deduzir do valor 
encontrado todos os gastos e sacrifícios financeiros para poder 
adquirir as receitas e neste momento inicia a mensuração de todas as 
despesas. Para a contabilidade de custos, uma das áreas de atuação 
da contabilidade, as despesas são todos os gastos que não estão 
diretamente ligados ao produto.

2.10 Despesas Operacionais

 As despesas operacionais agregam todas as despesas que estão 
voltadas à operacionalidade da empresa, todo deságio financeiro para 
obtenção das receitas e que está ligado à sua atividade econômica, 
mesmo considerando que as despesas não estão voltadas à produção, 
pois elas são importantes para realização daquilo que a empresa se 
propõem a fazer. 

A contabilidade em uma das suas particularidades tem a alocação 
de todos os fatos, sejam patrimoniais ou de resultado. Quando falamos 
de despesas o critério é o mesmo:  a empresa pode demonstrar gastos 
com vendas, administrativos, financeiros entre outros, e todos devem 
ser registrados no subgrupo da Demonstração de Resultado conforme 
seu fato gerador.

2.11 Despesas com vendas

A entidade para poder conseguir receitas necessita que seus 
produtos sejam vendidos, pois, conforme já estudamos, as receitas são 
os recursos financeiros oriundos da venda dos produtos. Porém, para 
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poder realizar as vendas muitos sacrifícios financeiros foram aplicados, 
por exemplo, as comissões dos vendedores, encargos sociais sobre as 
comissões, despesas com hospedagem, entre outras.

De modo geral, tudo que envolver os gastos para que o produto 
possa ser vendido, e que esteja vinculado ao departamento de vendas 
pode ser alocado e registrado neste subgrupo. Algumas despesas 
podem variar conforme plano de contas que a empresa está utilizando 
e até mesmo as necessidades de controles específicos. 

2.12 Despesas administrativas

As despesas administrativas referem-se a todos os gastos na 
manutenção da atividade da empresa, ou seja, os desembolsos que 
são de suma importância para que a empresa possa realizar as vendas. 
Desta forma, devemos registrar as receitas e os valores dedutíveis 
da receita, as Despesas administrativas, em um subgrupo que pode 
alocar todos os valores utilizados para a manutenção das atividades 
econômicas. 

Em uma empresa industrial na qual os custos são melhor 
controlados, podemos identificar no relatório contábil ou no balancete 
de verificação as atribuições dessas despesas separadamente dos 
custos. Porém, em empresas de pequeno porte, esse subgrupo pode 
alocar alguns custos, isto se dá pela falta de necessidade de controlar 
os custos oriundos da atividade.

Neste subgrupo são alocados todos os gastos diretos e indiretos 
na realização das atividades, o que não for do departamento de 
vendas e nem financeiro certamente será classificado como despesas 
administrativas, como salários do pessoal do administrativo, seguros, 
telefone, aluguéis, depreciação, cartório, entre outros.

2.13 Despesas financeiras 

Nos dias de hoje, com a evolução tecnologia e com a internet como 
ferramenta de trabalho, as atividades de pagamento e recebimento de 
títulos ficaram mais acessíveis e ágeis, todos os fatos financeiros são 
executados por computadores e aplicativos de celular. Desta forma, 
a empresa também consegue controlar todos os encargos bancários, 
juros passivos e gastos com a emissão, recebimento e pagamento 
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de títulos, contratação de financiamentos ou qualquer operação 
semelhante.

Algumas empresas têm prejuízos em determinados períodos, ou 
dificuldades no fluxo de caixa para poderem manter as finanças no 
positivo. Quando isso ocorre pode ser que a empresa recorra a créditos 
disponibilizados pelas instituições financeiras. Essas apropriações de 
crédito são acompanhadas por juros sobre o valor utilizado, e caso em 
algum momento aconteça de a empresa atrasar os pagamentos, vão 
acarretar multa. Estes juros e multas são um bom exemplo de despesas 
financeiras.

2.14 (+/-) Receitas e despesas com pessoa física   

Um dos princípios da contabilidade é o da entidade, que determina 
que não devem ser contabilizadas despesas dos sócios na empresa, 
desta forma, o resultado é integralmente sobre a operacionalidade da 
empresa.

2.15 (+/-) Outras Receitas e Despesas 

Em nossos estudos, já demonstramos que todas as receitas tendem 
a aumentar o resultado e todas as despesas podem diminuí-lo, vimos 
também que as receitas são recursos financeiros que a empresa tem 
em virtude de suas vendas, e as despesas são todo sacrifício financeiro 
para obtenção dessas receitas. 

Estes conceitos são sobre a operacionalidade da empresa, porém 
podem ocorrer entrada e saída de recursos que não estão voltadas à 
operacionalidade da empresa, e da mesma maneira podem aumentar e 
diminuir o resultado. Essas outras entradas de recursos, a contabilidade 
vai reconhecer como outras entradas ou outras receitas. A saída de 
recursos que não têm origem na atividade da empresa e que irão 
diminuir o resultado é classificada como outras despesas.

2.16 Lucro antes do IRPJ e da CSLL 

De acordo com a legislação do imposto de renda, o resultado é 
tributado pelo imposto de renda e pela contribuição social. Após o 
confronto entre as receitas, custos e despesas a empresa chega no 
resultado, mas ainda não pode ser considerado lucro se positivo e 
prejuízo se for negativo, pois serão tributados os impostos federais 
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sobre o resultado.

Após a apuração do imposto de renda e da contribuição social 
os valores serão deduzidos do lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social. Estas provisões e deduções dependem do regime 
tributário em que a empresa está trabalhando.

Questão para reflexão

A Demonstração de Resultado apresenta o confronto entre receitas, 
custos e despesas, porém é possível analisar todos os gastos e 
desembolsos que a empresa tem para encontrar o resultado. Entre os 
gastos temos a carga tributária, os impostos sobre vendas e os impostos 
sobre o lucro, quais são esses impostos sobre o lucro?

2.17 Resultado Líquido do Período 

O lucro demonstra claramente que o resultado foi positivo, porém 
esse valor nem sempre significa o retorno do investimento feito 
pelos sócios, pois a empresa vai decidir o que será realizado com o 
lucro. Certamente a empresa vai desmembrar esse resultado entre 
dividendo a pagar para os sócios e acionistas e reservas legais que 
serão registradas no Patrimônio Líquido. 

 Porém, a empresa pode demonstrar como resultado final o prejuízo 
que significa que o valor do resultado foi negativo. A contabilidade tem 
como função este controle de lucro/prejuízo e o registro conforme a 
legislação exige. Após a definição da empresa em realizar a distribuição 
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do lucro com os acionistas é gerada uma obrigação com sócios, os 
dividendos a pagar, que podem ser liquidados no decorrer do próximo 
exercício.

Um fato importante também deve ser levado em consideração, 
pois pode ser que nos anos anteriores a empresa tenha apresentado 
um saldo negativo, prejuízos acumulados, e ao apresentar um lucro 
deverá confrontar este resultado positivo com os saldos negativos dos 
exercícios anteriores. E, somente se o lucro for suficiente para saldar os 
prejuízos passados e ainda se manter positivo é que será distribuído ou 
transferido para reservas.

Em nossos estudos pudemos visualizar a importância das 
Demonstrações de Resultado e o Balanço Patrimonial, além disso, 
entendemos porque são consideradas as demonstrações principais, e 
que estão interligadas e trabalham juntas.

Atividades de aprendizagem

1. Qual a diferença de custos e despesas?

2. Originária de vendas ou prestação de serviços. Ela é refletida no balanço 
através da entrada de dinheiro no caixa ou entrada de direitos a receber, 
Duplicatas a Receber. Este conceito diz respeito a:
a) Despesas
b) Receitas
c) Custos
d) Lucros
e) Ativos

Para saber mais

As despesas e os custos podem ser classificadas como diretos e 
indiretos, fixos e semifixos, variável e semivariável.
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Fique ligado

Nas duas seções desta unidade foram apresentadas as estruturas 
das principais demonstrações contábeis, o Balanço Patrimonial e 
a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Estudamos a 
composição de cada grupo, subgrupo e contas da estrutura das 
demonstrações, considerando as orientações do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), as resoluções do Comitê de Pronunciamento 
Contábil (CPC) e toda legislação vigente.

Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade, vimos as principais demonstrações contábeis, 
juntamente com os princípios contábeis que norteiam o profissional 
da área contábil, as informações qualitativas e a legislação, além da 
estrutura conceitual com todos os grupos, subgrupos e contas que 
compõem esta demonstração. 

Também estudamos toda classificação e estrutura do Ativo e do 
Passivo com suas exigibilidades e realizações a curto e longo prazo, 
os critérios de mensuração, reconhecimento e alocação de todos 
os fatos que ocasionam a mutação do patrimônio. Na Seção 2.2, 
vimos a Demonstração de Resultado e todas as suas características de 
deduções e apresentação vertical, bem como a definição de receitas e 
suas deduções legais, todas despesas e custos, a estrutura conceitual 
conforme a resolução do CPC e as legislações vigentes.

No que tange à estrutura destas demonstrações, acreditamos ter 
esclarecido todas as dúvidas e demonstrado todas as características 
principais, porém como todo conhecimento contábil, sempre 
devemos buscar aprofundar o que já sabemos.
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. São todos os elementos, materiais tangíveis ou intangíveis, que possuem 
valor econômico, que pertencem à entidade e dos quais ela necessita para 
atingir seus objetivos.
a) Patrimônio.
b) Investimento.
c) Bens.
d) Obrigações.
e) Patrimônio Líquido.

2. Os bens, além de tangíveis e intangíveis, podem ser divididos em:
a) Depreciáveis e amortizados.
b) Investimento e bem incorpóreo.
c) Receita e despesa.
d) Obrigações e financiamento.
e) Bens móveis e imóveis.

3. São os valores que a entidade tem a receber de terceiros, provenientes 
da venda ou empréstimos de mercadorias, produtos, serviços ou bens:
a) Intangível.
b) Direito.
c) Bens.
d) Obrigações.
e) Despesas.

4. São considerados deságio financeiro para obtenção de receitas, serão 
deduzidos do Lucro bruto para poder apresentar o resultado:
a) Caixa.
b) Custos.
c) Despesas. 
d) Deduções.
e) Obrigações.
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5. Evidenciar a formação do Resultado Exercício mediante o confronto 
das receitas, ganhos com as despesas e perdas. Observado o princípio 
de Competência, evidenciará a formação de vários níveis de resultados 
mediante confronto entre as receitas e os correspondentes custos e 
despesas.
a) Balanço Patrimonial. 
b) Demonstração de Resultado do Exercício.
c) Demonstração de Fluxo de Caixa.
d) Demonstração da mutação do Patrimônio Líquido.
e)Demonstração de resultado abrangente.

6. A demonstração de Resultado do exercício é um resumo ordenado das 
receitas e despesas da empresa em determinado período, normalmente 12 
meses. É apresentada de forma:
a) De confronto entre Passivo e Ativo.
b) De Confronto entre Custos, Despesas e Lucros.
c) Somatória para Indicar o Resultado.
d) Dedutível para indicar o Resultado.
e) Diminuição de atividade operacionais, investimento e financeiros.
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Unidade 3

Demonstrações auxiliares

Olá! Seja bem-vindo ao estudo da Unidade 3 do livro Estrutura 
das Demonstrações Contábeis. Nesta unidade, aprenderemos 
sobre o conjunto de demonstrações auxiliares, voltado para análise 
da evolução do Patrimônio Líquido da empresa. Também veremos 
uma das demonstrações voltadas para o aspecto da responsabilidade 
social, evidenciando a geração e distribuição das riquezas.

Objetivos de aprendizagem

Esta demonstração trabalha principalmente com os valores referentes às 

movimentações da empresa em determinado período que produzam alterações 

na situação do Patrimônio Líquido – PL. É uma demonstração abrangente e 

obrigatória para as sociedades por ações e para as organizações Ltda. de grande 

porte. Além disso, evidencia as movimentações mais abrangentes como de ações 

ou quotas, dividendos e alterações de capital.

Seção 1 | Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL

Esta seção tem como objetivo apresentar as duas demonstrações que 

trabalham com o lucro da empresa. A DRA visa apresentar os valores considerados 

abrangentes,que vão além das quantias que tramitam pela Demonstração do 

Resultado do Exercício – DRE. Nela são mostrados os valores que não fazem 

parte da movimentação da atividade operacional da empresa. Sua principal função 

é aproximar o Patrimônio Líquido da realidade, englobando, além dos valores 

referentes à movimentação apurada na DRE, os resultados abrangentes.

Também estudaremos a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 

– DLPA – que apresenta os valores originários da movimentação empresarial e 

está ligada, como o nome diz, aos resultados que culminaram em lucros ou em 

prejuízos.  

Seção 2 | Demonstração dos Resultados Abrangentes – DRA – e  
Demonstração dos Lucros Acumulado – DLPA

Alcides Jose da Costa Filho
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Nesta seção buscaremos apresentar a DVA, uma das demonstrações contábeis 

auxiliares que evidencia os valores referentes às riquezas que a empresa gerou e 

distribuiu em um determinado período. Este tipo que visa apresentar a importância 

da empresa no ambiente em que está inserida.

Seção 3 | Demonstração do Valores Adicionados – DVA
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Introdução à unidade
As demonstrações contábeis, conhecidas como demonstrações 

auxiliares, são originárias de valores apurados em outras demonstrações 
denominadas principais, que fornecem subsídios para a formação 
destas. As duas principais demonstrações contábeis são o Balanço 
Patrimonial, que evidencia as contas patrimoniais, e a Demonstração 
do Resultado do Exercício, que tem como função expressar o resultado 
da empresa através do confronto das receitas e das despesas.

Assim, a partir dessas duas demonstrações principais são extraídos 
os valores para a formação das demais demonstrações.

Nesta unidade, buscaremos estudar os conceitos das demonstrações 
auxiliares, levando em consideração a função de cada uma delas e o 
objetivo a que se propõem. 
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Seção 1

Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido – DMPL
Introdução à seção

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL – é 
uma das demonstrações auxiliares que tem como principal objetivo 
evidenciar as variações e mutações que ocorreram no Patrimônio 
Líquido – PL – da empresa. Dessa forma, para que possamos entender 
o conceito da DMPL, precisamos primeiramente conhecer a estrutura 
do PL da empresa.

1.1 Estrutura do Patrimônio Líquido – PL

O Patrimônio Líquido – PL – é um dos grupos do Balanço Patrimonial 
formado pelos valores iniciais investidos pelos sócios da empresa e 
acrescidos ou diminuídos por meio da sua movimentação de forma 
positiva ou negativa. 

O primeiro valor que deve ser apresentado no Patrimônio Líquido 
é o Capital Social, número que dá início à formação do patrimônio 
empresarial.

Conforme a empresa vai realizando os seus eventos no dia a dia, 
de acordo com a sua movimentação, e gerando lucro, o Patrimônio 
Líquido – PL – vai aumentando, gerando riquezas para a organização. 
Porém não podemos esquecer que se esta movimentação cotidiana  
gerar prejuízos, o Patrimônio Líquido tende a diminuir. Assim, o valor 
inicial investido pelos sócios diminui devido à dedução do prejuízo.

Com base neste conceito, convenciona-se que o Patrimônio 
Líquido é um valor que pertence aos sócios da empresa, então, é 
considerado uma obrigação que a mesma tem para com seus sócios. 
É por esta razão que este valor fica evidenciado no lado do Passivo, 
logo após o grupo do Passivo Não Circulante.
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1.2 Patrimônio Líquido 

Apesar de o Patrimônio Líquido ser entendido como sendo 
a diferença entre a soma de todos os Ativos que a empresa possui 
menos os Passivos, o mesmo possui sua subclassificação. Dessa forma, 
o Patrimônio Líquido deve ser classificado como um dos grupos do 
Balanço Patrimonial contendo as contas abaixo elencadas. 

Capital Social 

( - ) Gastos com Emissão de Ações

Reservas de Capital

Reservas de Lucros

( - ) Ações em Tesouraria

Ajuste de Avaliação Patrimonial

Prejuízos Acumulados

1.3 O Capital Social

O Capital Social representa o investimento inicial na formação do 
patrimônio. Este pode ser em dinheiro - ou seja, valor monetário - ou 
ainda em bens. Ainda, pode ser integralizado totalmente ou ainda a 
integralizar, desde que isso conste no ato constitutivo.

Para as empresas de natureza S/A, o Capital Social deve ser dividido 
em ações, que podem ser adquiridas pelos investidores que as obtêm, 
injetando dinheiro que se torna capital para a companhia que ora se faz 
o investimento. 

Para as empresas de natureza limitada, o Capital Social deve ser 
dividido em quotas de capitais de acordo com os valores investidos ou 
promessas de investimentos.

Para saber mais

Você sabia que o Capital Social Subscrito são valores prometidos 
que constam no ato constitutivo da empresa, ao passo que o capital 
integralizado refere-se aos valores que efetivamente já foram 
integralizados?
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1.4 Gastos com emissão de ações

De acordo com o entendimento do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC – em seu pronunciamento de número 8 (CPC 8 - R1), 
esses gastos com a emissão de ações se darão da seguinte forma:

Com base na definição do CPC, estes gastos devem ser escriturados 
no Patrimônio Líquido da entidade como conta redutora do valor do 
PL.

Custos de transação que se relaciona com a emissão de 
instrumento financeiro composto devem ser atribuídos 
aos componentes do patrimônio líquido e passivo do 
instrumento em proporção à alocação dos rendimentos. 
18B. Custos de transação que se relacionam conjuntamente 
a mais de uma transação (por exemplo, custos de oferta 
concorrente de algumas ações e listagem em bolsa de 
outras ações) devem ser atribuídos a essas transações 
utilizando uma base para alocação coerente e consistente 
com transações similares. (CPC, 2008).

1.5 Reservas de capital

As contas de reservas de capitais, que aparecem logo em seguida 
na estrutura do Patrimônio Líquido, são constituídas pelos valores 
que não se originam das atividades empresariais. Elas normalmente 
normalmente são formadas por recursos obtidos pela companhia que 
possuem vínculo com a formação de lucro do exercício. 

Elas podem ser originadas de ágio na emissão de ações, ou seja, a 
diferença entre o valor contábil das ações e o valor da venda, alienação 
de partes beneficiárias e alienação de bônus de subscrição. 

Vale salientar que, se observarmos a Lei 11.638/2007,  a mesma em 
Relação às reservas de capital, revogou do seu escopo as alíneas c e d. 
Essas alíneas tratavam respectivamente do prêmio recebido na emissão 
de debêntures, das doações e das subvenções para investimentos.

Tais reservas só podem ser utilizadas para absorção de prejuízos, 
quando este não conseguir ser absorvido pelas reservas de lucro, 
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resgate, reembolso ou compra de ações; resgate de partes 
beneficiárias; incorporação ao capital; pagamento de dividendos a 
ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada.

Comumente os valores que contam nas contas de Reserva de 
Capital são utilizados para investimento e aumento de capital na 
empresa. Portanto, o que se deve entender é que deve ser formada 
por valores que não tramitam pela Demonstração do Resultado do 
Exercício – DRE.

1.6 Reservas de lucros 

As contas de Reservas de Lucros são constituídas por valores 
originários da apuração do resultado da empresa, ou seja, dos lucros 
obtidos ao longo de um determinado período. Isso é previsto na lei 
que afirma que “Serão classificadas como reservas de lucros as contas 
constituídas pela apropriação de lucros da companhia” (BRASIL 1976). A 
constituição das reservas de lucros deve seguir esta exigência ou pode 
ser composta por força das assembleias deliberativas. As reservas de 
lucros são classificadas de acordo com as suas finalidades, tal como 
segue: 

a) Reserva Legal.

b) Reserva Estatutária.

c) Reserva para Contingências.

d) Reserva de Lucros a Realizar.

e) Reserva de Lucros para Expansão.

f) Reserva de Incentivos Fiscais.

a) Reserva Legal: é um tipo de reserva que tem os seus valores 
originados dos lucros obtidos pela empresa em um determinado 
período. Segundo a determinação da lei, deverá ser constituída 
mediante destinação de 5% do lucro obtido na apuração do resultado 
do exercício, conforme apuração do valor do Lucro Líquido, 
antes de qualquer outra destinação. Esta reserva será constituída, 
obrigatoriamente, pela companhia até que seu valor atinja 20% do 
Capital Social Realizado, quando então deixará de ser acrescida. Sua 
finalidade é assegurar a integridade do Capital Social. O valor deste 



U3 - Demonstrações auxiliares84

item somente poderá ser utilizadopara fins de compensar prejuízos ou 
para constituição de aumento de capital. 

b) Reserva estatutária: é uma reserva que, como o próprio nome 
determina, poderá ser determinada pelo estatuto, desde que seja 
especificado o valor máximo em percentuais do lucro líquido, além de 
ser ser determinado seu objetivo. No entendimento da lei, esta reserva 
é livre desde que não prejudique a distribuição dos dividendos e assim 
o seu uso não é especificado.

c) Reserva de contingência: deverá ser criada de acordo com 
deliberação da assembleia, com especificação de percentuais dos 
valores dos lucros líquidos. Esta reserva tem como foco principal cobrir 
eventuais prejuízos que possam ser calculados e previstos. Caso estes 
não venham a acontecer, esta poderá ser revertida no final do exercício. 

Para saber mais

Contingência é uma eventualidade, um acaso, um acontecimento que 
tem como fundamento a incerteza de que pode ou não acontecer. 

d) Reserva de lucros a realizar:

No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, 
calculado nos termos do estatuto ou do art. 202 da Lei 
das S/A, ultrapassar a parcela realizada do Lucro Líquido 
do Exercício, a assembleia geral poderá, por proposta dos 
órgãos da administração, destinar o excesso à constituição 
de reserva de lucros a realizar. (BRASIL 1976).

Com base no enunciado desta lei, tal reserva poderá ser constituída 
quando o lucro da empresa for superior aos dividendos propostos.

e) Reservas de lucros para expansão: é um valor determinado 
para atender a um planejamento de projetos de investimento para 
expansão da empresa, onde a companhia poderá reter parte dos lucros 
do exercício. Essa retenção deverá estar justificada com o respectivo 
orçamento de capital aprovado pela assembleia geral, com destinação 
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específica de acordo com o planejamento.

f) Reservas de incentivos fiscais: de acordo com o artigo 195 – A, da 
Lei nº 6.404/76, (BRASIL, 1976; 2007):

A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos 
de administração, destinar para a reserva de incentivos 
fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações 
ou subvenções governamentais para investimentos, que 
poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo 
obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei). 

Além das reservas de lucros aqui mencionadas, ainda temos outras 
reservas que poderão ser observadas de acordo com a Lei nº 6.404/76 
e seus respectivos artigos 182 a 202.

1.7 ( - ) Ações em tesouraria

Segundo afirma Santos (2011, p. 23):

As ações em tesouraria devem ser apresentadas no Balanço 
Patrimonial como dedução da conta do patrimônio líquido 
que registrar a origem dos recursos aplicados em sua 
aquisição, conforme dispõem o § 5º do Art. 182 da Lei das 
Sociedades por Ações. As ações em tesouraria representam 
as ações da companhia que foram adquiridas pela própria 
sociedade nas operações permitidas pela Lei nº 6.404/76 
em seu Artigo 30 (BRASIL, 1976).

Em outras palavras, de uma maneira bem simples, as ações em 
tesouraria são as ações mantidas em uma conta redutora do PL, 
quando a própria empresa as adquire para negociar em momentos 
oportunos ou para fins de valorização.  

1.8 Ajuste de avaliação patrimonial

Uma das grandes novidades trazidas pela Lei nº 11.638/2007 é a 
criação da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial, que tem a função 
de receber os valores que pertencem ao patrimônio da entidade e que 
tiveram seus valores revistos. Na prática, esse item pode ser entendido 
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como uma espécie de correção dos de ativos e passivos em relação ao 
valor justo, conceito que veio acompanhando a nova rubrica contábil. 
Porém, vale salientar que o ajuste tem que ser estudado com bastante 
cuidado, dado o fato da questão tributária, uma vez que a legislação do 
Imposto de Renda entende que todas as vezes que se corrige o ativo, 
aproximando o mesmo do valor justo ou valor de mercado, este ativo 
está disponibilizando um lucro. 

1.9 Prejuízos acumulados 

Prejuízo é o resultado negativo apurado na Demonstração do 
Resultado do Exercício – DRE –, através do confronto entre as despesas 
e as receitas. Quando no ato dessa apuração os valores referentes às 
despesas da empresa forem superiores aos valores das receitas, esta 
realizou suas operações com prejuízo. Os resultados negativos que 
não foram compensados ao longo do período podem ser transferidos 
para o próximo exercício. Transferido de um período para o outro, este 
é tratado pela legislação com sendo um prejuízo acumulado.

Com efeito, embora a legislação, pronunciamentos e normas 
contábeis permitam que a empresa mantenha de um exercício para 
o outro o prejuízo acumulado, precisamos observar com atenção a 
legislação fiscal que traz sempre especificidades sobre a empresa 
trabalhar com vários exercícios com prejuízo.

Além disso, para organizações que pretendem se demonstrar 
sólidas no mercado, o prejuízo não é visto com bons olhos por parte 
dos investidores.

O lucro é resultado positivo apurado na Demonstração do Resultado 
do Exercício – DRE, através do confronto das contas de receitas e 
despesas de um determinado período. Ao contrário do prejuízo, este 
ocorre quando o resultado deste confronto apresentar um resultado 
positivo, ou seja, os valores das receitas forem maiores do que os valores 
das despesas. De acordo com a Lei nº 11.638/2007, as empresas de 
natureza jurídica S/A não podem transferir este lucro de um exercício 
para o outro gerando acúmulo. Ou seja, quando a empresa em sua 
apuração de resultado apurar lucros, deverá destiná-lo em forma de 
dividendos ou para as contas de reservas de lucros (BRASIL, 2007), tal 
como vimos em momentos anteriores sobre as contas de reservas. 
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Vale esclarecer que, apesar da grande confusão no entendimento 
sobre esta questão da conta lucro acumulado ter deixado de existir após 
a edição da referida lei, a verdade é que a mesma trata especificamente 
das companhias de natureza S/A ou Ltda. de grande porte. Para as 
médias e pequenas empresas, esta conta pode ser mantida no Balanço 
Patrimonial e os lucros gerados no exercício, se não houver interesse 
por parte dos sócios em distribuí-los, poderão ser mantidos no grupo 
Patrimônio Líquido como Lucros Acumulados.

Para saber mais

Você sabia que as empresas Ltda. de pequeno porte podem apresentar 
a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA –, ou 
seja, podem manter o lucro acumulado sem distribuir ou destinar para 
contas de reservas?

1.10 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Agora que já conhecemos o conteúdo do grupo Patrimônio 
Líquido, podemos falar da Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido – DMPL –, suas funções e principais características.

A DMPL tem como função apresentar as variações e mutações que 
ocorreram no Patrimônio Líquido da entidade em um determinado 
período. Sua principal característica é evidenciar estas alterações de 
maneira a destinar todas as mudanças ocorridas, ocasionadas por 
eventos internos e externos que ocorram na organização.

Além de trazer nas suas linhas o valor do Capital Social da empresa 
no início de cada período, ela demonstra todas as movimentações 
oriundas de eventos que ocorreram.

No fechamento do período, quando ocorre a apuração e a 
destinação do lucro, a DMPL demonstra a destinação.

Na coluna horizontal, a DMPL evidencia as classificações das contas 
do PL, enquanto na coluna vertical apresenta as mesmas contas 
devidamente classificadas. Isso ocorre para que se possa verificar as 
variações que ocorreram no PL dentro do período proposto.
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1.11 Estrutura

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL – 
deve ser iniciada com a sua apresentação pelos saldos iniciais de cada 
conta, ou seja, o valor que existia no início do exercício.

Na sequência deve prosseguir com os ajustes de exercícios 
anteriores, referente a algumas correções que advenham de períodos 
passados, também apresentando cada saldo na coluna vertical — os 
quais têm elencadas as contas do PL. 

Caso tenha ocorrido ao longo do período um aumento de capital, 
ele deverá ser discriminado separadamente, evidenciando a origem e a 
proveniência deste valor que originou o aumento. 

Se o valor veio de investimento dos sócios, deverá ser dada entrada 
na conta Reserva de Capital e, posteriormente, na conta aumento de 
Capital Social, passando a ser apresentado um novo valor. 

Questão para reflexão

A conta Capital Social representa os valores iniciais que os sócios 
ou quotistas investiram na empresa de natureza Ltda. Esta conta 
na contabilidade é imutável e somente pode ser alterada mediante 
instrumento de estatuto ou 

Assim, a DMPL inicia com os resultados abrangentes do período, 
observando o critério da apresentação, separando todos os valores que 
podem ser atribuídos aos sócios quotistas ou acionistas da entidade 
controladora, ou participação de não controladores.

A conta Reserva de Capital deverá evidenciar os valores que 
originaram os investimentos realizados pelos sócios.

As situações que alteram o Patrimônio Líquido deverão ser 
apresentadas sempre na Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido. A demonstração a seguir é o padrão de um exemplo publicado 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC – no CPC 26 (R1), 
sendo 

[...] ilustrativo de como poderia ser apresentada a 
demonstração de resultados abrangentes do período, [...] 
utilizando-se a Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido que já é usualmente elaborada no Brasil (CPC, 
2008).
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Quadro 3.1 | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL 

CAPITAL
RESERVA DE 
CAPITAL

AJUSTE DE 
AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL 

RESERVAS 
DE 
LUCROS

LUCROS 
ACUMULADOS

AÇÕES EM 
TESOURARIA

TOTAL

SALDO EM 31/12/XX

(+/-) AJUSTE DE 
EXERCÍCIO ANTERIOR

(+/-) TRANSFERÊNCIA DE 
RESERVAS

(+) AUMENTO DE 
CAPITAL

(+) VENDA DE AÇÕES 
EM TESOURARIA

(+) AQUISIÇÃO DE 
AÇÕES EM TESOURARIA

(+) AUMENTOS NAS 
RESERVAS DE CAPITAL

(+) REVERSÕES DE 
RESERVAS

RESERVAS DE 
CONTIGÊNCIAS

RESERVA DE LUCROS A 
REALIZAR

RESERVA DE 
REAVALIAÇÃO 

(-) TÍTULO SOBRE 
A RESERVA DE 
REAVALIAÇÃO

(+) LUCRO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO 

(=) SALDO À 
DISPOSIÇÃO DA AGO/E

(-) DISTRIBUIÇÕES E 
DESTINAÇÕES

RESERVA LEGAL

DIVIDENDO 
PREFERENCIAL 

RESERVA DE LUCROS A 
REALIZAR

RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA

RESERVAS DE 
INCENTIVOS FISCAIS

RESERVA DE PRÊMIOS 
NA EMISSÃO DE 
DEBÊNTURES

DIVIDENDOS 
ORDINÁRIOS

RESERVA ESTATUTÁRIA

RESERVA DE RETENÇÃO 
DE LUCROS

(=)SALDO FINAL DO 
PERÍODO

DIVIDENDOS 
PREFERENCIAL POR 
AÇÃO

DIVIDENDOS 
ORDUNÁRIO POR AÇÃO

Fonte: adaptado de CPC 26 (R1) (CPC, 2008).



U3 - Demonstrações auxiliares90

Com base no exemplo, podemos ver que a estrutura da 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL – visa 
abranger de forma clara todas as alterações das contas do PL. Porém, 
vale salientar que como o próprio Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis afirma, no CPC 26 (R1), o exemplo já é utilizado na prática, e 
a entidade deverá estruturá-lo de acordo com a movimentação do PL 
nela existente (CPC, 2008).

Também lembramos que os valores referentes à alínea Reservas 
de Prêmios na Emissão de Debêntures, Dividendos Ordinários, ou 
preferencial, somente existirão em entidades de natureza S/A. Por esta 
razão, a DMPL deve ser estruturada de acordo com os eventos que 
ocorreram na empresa, respeitando apenas as nomenclaturas das 
colunas verticais. 

Atividades de aprendizagem

1. A empresa Dias e Dias em Frente Ltda. recebeu de um de seus sócios 
uma importância em dinheiro para fins de um aumento de Capital Social. 
Com base no conceito e na legislação contábil, assinale a alternativa que 
apresenta em qual das reservas este valor deve ser evidenciado.

a) Contingência.
b) Estatuária.
c) Capital.
d) Legal.
e) De Lucros a Realizar.

2. Antonio João é gestor da empresa Pindorama S/A. No ano X foi 
apresentado um lucro no período bastante elevado. Este lucro foi 
apresentado na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE – do 
período em evidência.
Com base na determinação da legislação, Antonio João precisa saber o que 
ele deve fazer com este lucro apresentado. A partir disso analise os itens a 
seguir

I- Deve manter o lucro acumulado para o próximo exercício.
II- Empresa de natureza S/A não pode manter lucros acumulados.
III- Os lucros devem ser destinados como dividendos e para a conta Reserva 
de Capital. 
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IV- Os lucros devem ser destinados como dividendos e para as contas 
Reservas de Lucros. 

Com base nas afirmativas, assinale a alternativa que apresenta os itens estão 
corretos.
a) I, II, III e IV. 
b) II e III. 
c) II e IV. 
b) II, III e IV. 
e) I e IV. 



U3 - Demonstrações auxiliares92

Seção 2

Demonstração dos Resultados Abrangentes – DRA 
e a Demonstração dos Lucros Acumulado – DLPA
Introdução à seção

Na Seção 2 conheceremos a DRA e a DLPA, duas demonstrações 
que têm como objetivo evidenciar valores que envolvem as 
movimentações do Patrimônio Líquido da entidade.

2.1 Demonstração dos Valores Abrangentes– DRA 

A Demonstração do Resultado Abrangente – DRA – foi introduzida 
no hall das demonstrações contábeis a partir do pronunciamento 
técnico CPC 26 (R1), passando a ser obrigatória para as entidades de 
sociedades por ações S/A desde o ano de 2010. Porém, não obstante, 
já foi mencionada no CPC (R1) que o resultado abrangente são as 
mutações que ocorrem no Patrimônio Líquido, mas que não tramitam 
pela Demonstração do Resultado do Exercício – DRE.

A Demonstração do Resultado Abrangente desempenha um 
importante papel como ferramenta de análise e gerenciamento no que 
se refere às características qualitativas e de melhorias. Isso acontece pois 
apresenta e atualiza tempestivamente o capital próprio apresentado no 
Patrimônio Líquido, utilizando valores de receitas financeiras incertas 
decorrentes de investimentos a longo prazo, e não dos resultados das 
receitas e despesas incorridas das atividades operacionais.

São considerados resultados abrangentes receitas referentes a 
valores que não passam pela demonstração do resultado do exercício, 
mas que de alguma maneira afetam a situação qualitativa e quantitativa 
do Patrimônio Líquido. Como exemplo temos os ajustes de avaliação 
patrimonial, realização de reserva de reavaliação “apenas quando houver 
saldo” e ajustes de exercícios anteriores. Outro resultado abrangente 
são as receitas e despesas que são os ajustes de reclassificação que 
não foram reconhecidos na Demonstração do Resultado do Exercício.
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Para saber mais

Resultado Abrangente = Resultado do Exercício + Outros Resultados 
Abrangentes.

No entendimento da legislação o resultado abrangente é formado 
por valores que não passam pelo resultado operacional da entidade (no 
sentido de ser receitas originárias da movimentação da sua atividade). 
Entretanto, vale salientar que o início dessa demonstração se dá com 
o valor da receita liquida apurada na DRE somado aos das receitas 
abrangentes.

Portanto, todas as mutações patrimoniais - com exceção das 
transações de capital que envolvem valores orindos de sócios -, 
devem integrar a Demonstração do Resultado Abrangente – DRA. 
Assim, no entendimento do CPC 26 (R1) (2008), como mencionado 
anteriormente, o Resultado Abrangente é formado basicamente pelos 
valores encontradosnos itens I ao III

A demonstração do resultado e outros resultados 
abrangentes (demonstração do resultado abrangente) 
devem apresentar, além das seções da demonstração do 
resultado e de outros resultados abrangentes:
I ) O resultado do período;
II) Total de outros resultados abrangentes; 
III) Resultado abrangente do período, sendo outros 
resultados e o resultado abrangente.
Se a entidade apresenta a demonstração do resultado 
separada da demonstração do resultado abrangente, ela 
não deve apresentar a demonstração do resultado incluída 
na demonstração do resultado abrangente. (Incluído pela 
Revisão CPC 06) (CPC 2011).

Neste sentido, podemos entender que o item 81 do pronunciamento 
técnico CPC 26 (R1) define que o Resultado Abrangente do período é 
formado pelo resultado líquido do período mais o resultado abrangente:

• Resultado Líquido.

• Cada item dos outros resultados abrangentes, classificados 
conforme sua natureza, exceto montantes relativos ao ítem seguinte.

• Parcela dos outros resultados anbrangentes de empresas 
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investidas reconhecida por meio do método de equivalência patrimonial 
e resultado abrangente do período.

Além desses itens, a legislação contábil por meio do pronuncimento 
do CPC 26 (R1) ( 2008)  determina que sejam apresentados os resultados 
abrangentes totais do período distribuídos: 

• A participação de sócios não controladores.

• Aos detentores do capital próprio da empresa controladora.

Questão para reflexão

A Demonstração do Resultado Abrangente – DRA – a não seria 
suprimida pela Demonstração do Resultado do Exercício – DRE – se os 
itens anteriores fossem elencados nas operações de ajuste? 

Conforme explicado anteriormente, o resultado abrangente é 
composto do resultado inicial extraído da DRE, somado aos outros 
resultados abrangentes assim considerados. Portanto, todas as 
mutações no Patrimônio Líquido não resultantes de transações de 
capital de sócios, exceto os resultados líquidos do exercício e os ajustes 
de reclassificação.

Deste modo, podemos dizer que os outros resultados abrangentes 
podem ser assim calssificados:

• Reserva de reavaliação (CPC 27).

• Ganhos e perdas na conversão de moedas que compõem as 
demonstrações contábeis de operações no exterior (CPC 02(R2)).

• Ganhos e perdas atuariais em planos de prevenção (CPC 33).

• Ajustes de avaliação patrimonial, mensuração do valor justo de 
ativo financeiro disponível para vendas (CPC39).

• Ajustes de avaliação patrimonial referente à efetiva parcela de 
ganhos ou perdas de instrumentos de hedge ou fluxo de caixa (CPC38).  

Todos os valores que compõem estes itens, mais os já mencionados, 
devem fazer parte da Demonstração do Resultado Abrangente.
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Fonte: adaptado de: CPC (2008).

Quadro 3.2 | Modelo de demonstração do resultado abrangente - DRA

Demonstração do Resultado Abrangente do Exercício X1 X2

(=/-) Resultado Líquido do Período

 

(+/-) Outros Resultados Abrangentes do Período

 

(+ /-) Ganhos e perdas no ajuste de valor justo de instrumentos 
financeiros disponíveis para vendas 

(+/-) Ganhos e perdas na conversão de demonstrações contábeis no 
exterior

(+/-) Ganhos e perdas atuariais em planos de prevenção

(+/-) Ganhos e perdas efetivas de instrumento de hedge de fluxo de 
caixa

(+/-) Variações nas reservas de reavaliações (atualmente não é 
permitida a reavaliação)

 

(+/-) Tributos sobre outros resultados abrangentes

 

(+/-) Parcela de outros resultados abrangentes de investidas 

 

(+/-) Ajustes de reclassificação 

(+/-) Ajuste de instrumentos financeiros reclassificados para o 
resultado 

(+/-) Ajuste da baixa de investimentos no exterior

(+/-) Ajuste de hedge de fluxo de caixa reclassificado para o resultado

 

(=) Resultado Abrangente Total 

(-) Participação de não controladores no resultado abrangente do 
período

(=) Resultado Abrangente consolidado

Pode-sedizer que a Demonstração do Resultado Abrangente – 
DRA – visa apresentar o Patrimonio Líquido da entidade mais próximo 
possível da realidade. Isto porque quando se soma o resultado líquido da 
entidade com os resultados abrangentes, o PL certamente irá ficar mais 
robusto. Posto isto, podemos dizer que a DRA é uma demonstração 
auxiliar de caráter obrigatório para as empresas de capital aberto 
e de suma importância administrativa. Além disso, também uma 
demonstração que envolve a situação do PL. 
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Agora, podemos afirmar que já vimos duas demonstrações que 
trabalham as mutações do PL, e a dentrar na próxima demonstração, 
fechando o hall das que trabalham os valores ligados diretamente com 
o PL da empresa. 

2.2 Demonstração dos Lucros ou Prejuizos Acumulados – DLPA

A Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA – 
é uma das demonstrações que também tem o seu objetivo voltado 
para trabalhar com os valores que compõem o Patrimônio Líquido – 
PL – das empresas. De acordo com a Lei nº 6.404/76, está dividida em: 
“Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, 
Reservas de Lucros, Ações em Tesouraria e Prejuízos Acumulados 
(Incluído pela Lei nº 11.941, 2009)” (BRASIL, 1976).

Seu objetivo é promover e evidenciar todos os valores referentes 
aos eventos que ocorreram e compuseram o saldo das contas de 
Reservas de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Segue o artigo 186 da Lei nº 6.404/76, que regulamenta a 
demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados:

I - o saldo do início do período, os ajustes de exercícios 
anteriores e a correção monetária do saldo inicial;
II - as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício;
III - as transferências para reservas, os dividendos, a parcela 
dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do 
período.
§ 1º Como ajustes de exercícios anteriores serão 
considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança 
de critério contábil, ou da retificação de erro imputável 
a determinado exercício anterior, e que não possam ser 
atribuídos a fatos subsequentes.
§ 2º A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados 
deverá indicar o montante do dividendo por ação do 
capital social e poderá ser incluída na demonstração das 
mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada 
pela companhia. (BRASIL, 1976).

Quanto ao § 1° do artigo 186 da Lei n° 6.404/76, como se pode 
claramente observar em sua redação, poderão utilizar-se deste 
expediente, apenas os decorrentes de mudança de critério contábil 
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ou que promovam retificações quanto a erros que o profissional 
tenha cometido em exercícios anteriores. Caso exista qualquer outro 
evento que não se enquadre nestas modalidades, deverão proceder 
diretamente os seus respectivos ajustes pontualmente no resultado do 
exercício em curso.

O objetivo é propiciar que seja possível o correto ajuste sem distorcer 
o resultado real do exercício, buscando não confundir ou atrapalhar o 
usuário das demonstrações financeiras.

Além disso, a mudança de critério contábil prejudica a uniformidade 
na comparação do resultado do exercício de um ano com o do ano 
seguinte, podendo inclusive alterar o o obtido no exercício anterior, 
como no caso de:

•  Mudança no critério de avaliação dos estoques.
• Mudança no percentual de amortização de um bem 
intangível.
• Mudança no percentual de depreciação de um bem 
tangível etc. (SANTOS; SCHMIDT, 2007, p. 141-142).

(a) Balanço Patrimonial ao Final do período; 
(b1) Demonstração do Resultado do período; 
(b2) Demonstração do Resultado Abrangente do período; 
(c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do 
período;
(d) Demonstração dos Fluxos de Caixa do período. (CPC 
2008).

A Lei nº 11.638/2007, que trouxe a adequação das normas da 
contabilidade brasileira, as normas internacionais de contabilidade, 
International Financial Reporting Standard – IFRS e a promulgação do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, por meio da edição 
do CPC 26 (R1), não mencionam em seu texto a DLPA no hall das 
demonstrações contábeis obrigatórias. Podemos observar isso na 
relação das demonstrações obrigatórias no enunciado CPC 26 (R1), 
Item 10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:
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Isto gerou interpretações equivocadas por parte de alguns 
estudiosos, pois muito se discutia a extinção da obrigatoriedade de 
apresentara DLPA. O pronunciamento, ao analisar a transição das 
normas contábeis, omitiu esta informação. Para tanto fica a análise em 
outros contextos da legislação e normas contábeis. 

A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) é 
uma das demonstrações financeiras cuja elaboração é obrigatória para 
todas as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real (RIR/1999, 
art. 274, caput).

A Lei nº 6.404/1976 determina as normas para elaboração das 
demonstrações contábeis para as empresas de natureza de sociedades 
por ações, mas que também têm sido seguidas pelos demais tipos 
societários demonstrações contábeis.

Não podemos deixar de falar, mais uma vez, que entre as novidades 
trazidas pela Lei nº 11.638/2007, que diz respeito à nova redação dada 
à alínea “d” do § 2º do art. 178 da Lei nº 6.404/1976, estão: 

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo 
os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas 
de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação 
financeira da companhia. 
[...]
§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes 
grupos: 
[...]
d) Patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de 
capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, 
ações em tesouraria e prejuízos acumulados. (BRASIL, 
1976).

No tocante às alterações inseridas pela Lei nº 11.941/2009 
(resultante da conversão da Medida Provisória nº 449/2008), a referida 
alínea “d” passou a ser o inciso III, porém a redação continua a mesma 
estabelecida pela Lei nº 11.638/2007. Isso não alterou o entendimento 
da lei com a redação anterior, pois essa nova redação suprimiu a 
manutenção no Patrimônio Líquido da conta “Lucros Acumulados”. 

Na tentativa de disciplinar o assunto, o art. 5º da Instrução CVM 
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nº 469/2009 define de forma clara e objetiva que os saldos da conta 
Lucros ou Prejuízos Acumulados não poderão jamais ser positivos. Fica 
evidenciado que, caso a empresa tenha apresentado saldo positivo no 
seu resultado, valor deverá ser destinado, não podendo jamais ficar 
acumulado.

Isto conclui o pensamento de que, por esta razão, o CPC não 
elencou na relação das demonstrações a DLPA, uma vez que no 
entendimento da lei, ela não teria razão para existir. Assim, os lucros da 
empresa deveriam ser destinados dentro do período, ou em forma de 
dividendos ou para as contas de reserva (Reservas de Lucros a Realizar, 
Reserva de Lucros a Distribuir, Reserva para Aumento de Capital etc.), 
conforme estabelecido nos termos dos artigos 194 a 197 da Lei nº 
6.404/1976, ou distribuído como dividendo. 

Por esse motivo, para os lucros apurados a partir do encerramento 
do exercício do ano de 2008, recomenda-se a utilização de conta 
“transitória” no Patrimônio Líquido, para recepcionar o resultado 
positivo do exercício. 

No entendimento dos autores Costa e Proença (2013, p. 97):

A título de sugestão, essa conta poderá denominar-se 
"Lucro do Exercício". Em seguida, essa conta deverá ser 
debitada tendo como contrapartida as contas para as 
quais foram destinadas o lucro apurado (como vimos 
anteriormente, Reservas de Lucros a Realizar, Reservas 
de Lucros a Distribuir, Reservas para Aumento de Capital 
etc.). Observa-se, contudo, que a vedação de utilização 
aplica-se à conta Lucros Acumulados. A conta Prejuízos 
Acumulados foi mantida e deve ser utilizada normalmente. 

O que não podemos deixar de esclarecer é que o disposto na lei das 
sociedades por ações, nº 11.638/2007, que diz respeito à nova redação 
dada à alínea “d” do § 2º do art. 178 da Lei nº 6.404/1976 que trata 
sobre o lucro acumulado, fica claro pela Resolução Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC nº 1.157 de 2009 – em sua alínea 115 que:
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A obrigação dessa conta não conter saldo positivo aplica-
se unicamente às sociedades por ações, e não às demais, e 
para os balanços do exercício social terminado a partir de 31 
de dezembro de 2008. Assim, saldos nessa conta precisam 
ser totalmente destinados por proposta da administração 
da companhia no pressuposto de sua aprovação pela 
assembleia geral ordinária. (CFC, 2009).

Desta maneira, não há o que se discutir sobre o assunto: a conta 
Lucros Acumulados poderá manter saldo positivo de um exercício 
para o outro se assim for o interesse dos gestores da sociedade. 

Em face dessa alteração, poderia-se questionar se a DLPA teria sido 
prejudicada ou até mesmo extinta. 

A DLPA não foi extinta, o que ocorre é que em relação ao exercício 
encerrado em 2008, a 1ª linha da DLPA pode apresentar saldo positivo 
(que correspondeu àquele existente em 31.12.2007). No decorrer de 
2008, (o mais tardar até 31.12.2008) tal saldo — mais o eventual lucro 
apurado em 2008 — deve ter recebido destinação para as sociedades 
por ações. Já para as empresas limitadas, salvo as consideradas de 
grande porte com faturamento mais elevado, poderão manter o lucro 
acumulado como já vimos. 

A DLPA deve discriminar: 

• O saldo do início do período e os ajustes de exercícios 
anteriores, para as sociedades por ações.

• As reversões de reservas e o lucro líquido do exercício.

• As transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos 
lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do período, ou mantido 
acumulado para as limitadas. 

A DLPA também deverá indicar, quando for o caso, o montante do 
dividendo por ação do Capital Social se tratando de uma entidade de 
natureza S/A.

Para saber mais

Conforme disposto no item 13 da ITG 2000 - Escrituração Contábil, 
aprovada pela Resolução CFC nº 1.330/2011, a DLPA, assim como as 
demais demonstrações contábeis, deve ser transcrita no livro Diário.
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Como já salientado anteriormente, o Regulamento do Imposto 
de Renda (RIR/1993, art. 274) estabelece que, para fi ns de apuração 
do imposto de renda, as empresas que se enquadram no regime da 
legislação deverão apurar os valores dos tributos mediante a elaboração 
das demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial e Demonstração 
do Resultado do Exercício – DRE – e Demonstração dos Lucros ou 
Prejuízos Acumulados – DLPA.   

Assim, há de se observar que mediante a falta de entendimento 
no quesito DLPA, muitos fi caram no vácuo da desobrigatoriedade 
da elaboração de DLPA. Porém, após tanta argumentação aqui 
apresentada, fi ca claro que a DLPA deverá continuar fazendo parte do 
hall das demonstrações contábeis.

No manual Demonstrações Contábeis Aspectos práticos – 
elaboração e apresentação conceitual de acordo com o IFRS, o CRC/
PR apresenta as seguintes orientações para elaboração de DLPA para 
as microempresas e empresas de pequeno porte:

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
(DLPA) apresenta o resultado da entidade e as alterações 
nos lucros ou prejuízos acumulados para o período de 
divulgação. As PME's optantes pela resolução CFC 1.255/09 
podem, a seu critério, adotar a demonstração dos lucros 
ou prejuízos acumulados no lugar da demonstração do 
resultado abrangente e da demonstração das mutações 
do patrimônio líquido, se as únicas alterações no seu 
patrimônio líquido durante os períodos para os quais as 
demonstrações contábeis são apresentadas derivarem do 
resultado, de pagamento de dividendos ou de outra forma 
de distribuição de lucro, correção de erros de períodos 
anteriores, e de mudanças de políticas contábeis. A 
entidade deve apresentar, na Demonstração de Lucros ou 
Prejuízos Acumulados, os seguintes itens: 
a) lucros ou prejuízos acumulados no início do período 
contábil; 
b) dividendos ou outras formas de lucros declarados e 
pagos ou a pagar durante o período; 
c) ajustes nos lucros ou prejuízos acumulados em razão de 
correção de erros de períodos anteriores; 
d) lucro ou prejuízo apurado no período; 
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e) ajustes nos lucros ou prejuízos acumulados em razão de 
mudanças de práticas contábeis; 
f) lucros ou prejuízos acumulados no fim do período 
contábil.
(CRC/PR, 2011).

Como sugestão, segue modelo de uma estrutura básica de uma 
DLPA.

Fonte: Autor

Quadro 3.3 | Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados– DLPA

Demonstração de Lucros Acumulados para os Exercícios Findos em 
31.12.200X e 31.12.20XX 

200X (R$) 20XX (R$) 

SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS 

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Efeitos da mudança de critérios contábeis 

Retifi cação de erros de exercícios anteriores 

PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL 

REVERSÕES DE RESERVAS 

Para Contingências 

De Lucros a Realizar 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO 

Transferências para Reservas 

Reserva Legal 

Reserva Estatutária 

Reserva de Lucros a Realizar 

Dividendos a distribuir 

LUCROS OU Prejuízos ACUMULADOS 

Após observarmos a apresentação desta demonstração contábil — 
que gerou algumas discussões em relação à sua apresentação, mas 
que é de suma importância dentro da composição das demonstrações 
contábeis —, vamos encerrar o assunto DLPA. Na próxima seção, 
iremos adentrar no estudo da DVA.
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Atividades de aprendizagem

1. Cada uma das demontrações contábeis tem objetivo de levar as 
informações aos usuários de forma mais transparente possível, a fim de 
auxiliá-los nas tomadas de decisões.
Com base neste conceito, associe as colunas de acordo com com a função 
e a destinação de cada demonstração e em seguida escolha a sequência 
correta.

Coluna 1
1 ) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.
2 ) Demonstração dos Lucros Acumulados.
3 ) Demonstração dos Valores Adicionados.
4 ) Demonstração dos Resultados Abrangentes.

Coluna 2
(  ) Lucros transferidos de um exercício para o outro.
(  ) Valores recebidos de sócios para fins de aumento de capital.
(  ) Elemento do Balanço Social. 
(  ) Evidencia o PL mais próximo da realidade. 

Conforme as associações, assinale a sequência correta.
a) 2, 4, 1, 5.
b) 1, 5, 4, 1.
c) 2, 1, 3, 4.
d) 3, 5, 2, 1.
e) 4, 1, 5, 5

2. A empresa “X” encerrou o exercicío no final do período com um Lucro 
Liquido bastante expressivo apurado na Demonstração do Resultado do 
Exercício – DRE. Os diretores da empresa sabem que para ter um bom 
desempenho no mercado financeiro é preciso apresentar um patrimônio 
expressivo. Por isso, isso desejam aproveitar de valores que não tramitaram 
pela DRE da organização para tornar o PL da mesma mais expressivo.
Se a DRE evidencia os valores apurados do resultado da atividade empresarial, 
como os diretores da empresa poderão apresentar um PL mais robusto sem 
cometer nenhuma fraude? 

a) Através do Balanço Patrimonial.
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b) Através da própia DRE.
c) Atrevés de Notas Explicativas.
d) Através da DRA.
e) Através da DVA.

3. Com base no Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC 26 (R1), e 
legislações afins, o conjunto de demonstrações contábeis tem que se 
propor a um objetivo, ou seja, todas elas devem apresentar uma finalidade.
Com base nos conceitos apresentados responda qual é o objetivo da DRA?

a) Apresentar o resultado abrangente.
b) Apresentar as mutações do PL.
c) Apresentar o lucro do exercício.
d) Apresentar a situação patrimonial.
e) Apresentar o prejuízo do exercício. 

4. A Demonstração dos Resultados Abrangentes – DRA – é uma das 
demonstrações contábeis que trabalha com os valores que geraram 
mutações no Patrimonio Líquido da empresa.
Das fórmulas apresentadas, qual delas representa o resultado abrangente 
evidenciado em uma DRA?

a) Receita bruta+ resultado abrangente = Resultado Abrangente.
b) Resultado bruto + resultado abrangente = Resultado Abrangente.
c) Resultado antes dos impostos + resultado abrangente = Resultado 
Abrangente.
d) Resultado líquido + resultado abrangente = Resultado Abrangente.
e) Receita de vendas – receita financeira = Resultado Abangente.
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Seção 3

Demonstração dos Valores Adicionados – DVA
Introdução à seção

Nesta seção, estudaremos a Demonstração dos Valores Adicionados 
– DVA – , sobre a qual buscaremos entender seus princípios e objetivos. 
Este modelo visa explanar aos usuários os valores das riquezas 
adicionadas e distribuídas dentro do período proposto.

3.1 Demonstração do Valor Adicionado– DVA

A Demonstração dos Valores Adicionados – DVA – ou valor 
agregado, pode ser entendida como uma demonstração que tem 
como objetivo, de forma concisa, evidenciar as riquezas geradas pela 
entidade em um determinado período e a sua distribuição.

Não obstante, os valores apresentados nesta demonstração devem 
ser extraídos das demais demonstrações contábeis, observando, é 
claro, a competência e a tempestividade das informações.

Questão para reflexão

Se os valores da Demonstração dos Valores Adicionados – DVA – são 
extraídos de outras demonstrações, tais informações não terminam por 
se tornar redundantes?

Esta demonstração contábil é de destinação social, pois evidencia 
fatos de caráter social, visto que falamos em riquezas geradas e 
distribuidas conforme a representatividade da entidade no meio 
ambiente de negócio da sociedade. Por isso, a Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM – baixou um parecer de orientação nº 24/1992, no 
qual apoia a divulgação voluntária de informações de natureza social. 

Vale a lembrar que o parecer de orientção do CVM era somente de 
apoio, mas de 1992 para cá as coisas mudaram. A DVA, que originalmente 
era facultativa, passou a ser obrigatória com a promulgação da Lei nº 
11.638/2007 para as empresas de natureza S/A de capital aberto. 



U3 - Demonstrações auxiliares106

Para saber mais

De acordo com Tinoco (2001), o Balanço Social é um instrumento de 
gestão e informação que visa mostrar, da forma mais transparente, 
informações econômicas e, principalmente sociais, relativas ao 
desempenho das entidades, para todos os seus usuários, inclusive seus 
funcionários.

Quando falamos da Lei nº 11638/2007, não podemos esquecer que 
ela trouxe a obrigatoriedade da adequação das normas contábeis. Com 
isto na vanguarda vieram os pronunciamentos técnicos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, principal gestor da normas 
para adequação e transição da contabilidade brasileira aos ditames da 
contabilidade internacional. Assim, o CPC 09, recepcionado pelo CVM 
por meio do Ato Deliberatório 557/2008, determina que a DVA deve ser 
apresentada obrigatoriamente a partir do exercício contábil de 2008.

O CPC 09 estabelece em seu texto, já nos itens 1 e 2, os critérios de 
entendimento da DVA:

1. O objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer 
critérios para elaboração e apresentação da Demonstração 
do Valor Adicionado (DVA), a qual representa um dos 
elementos componentes do Balanço Social e tem por 
finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e 
sua distribuição, durante determinado período. 2. Sua 
elaboração deve levar em conta o Pronunciamento 
Conceitual Básico do CPC intitulado Estrutura 
Conceitual Básica para a Elaboração e Apresentação 
das Demonstrações Contábeis, e seus dados, em sua 
grande maioria, são obtidos principalmente a partir da 
Demonstração do Resultado. (CPC, 2011).

Logo, com base neste entendimento do CPC, a Demonstração 
dos Valores Adicionados – DVA – é uma demonstração de caráter 
social. Assim, mais adiante em seu enunciado, o comitê evidencia o 
que representa no entendimento das normas contábeis as riquezas 
geradas e forma de apresentação da DVA.
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A entidade deve elaborar a DVA e apresentá-la como parte 
integrante das suas demonstrações contábeis divulgadas 
ao final de cada exercício social. 
4. A elaboração da DVA consolidada deve basear-se nas 
demonstrações consolidadas e evidenciar a participação 
dos sócios não controladores conforme o modelo anexo. 
5. A DVA deve proporcionar aos usuários das 
demonstrações contábeis informações relativas à riqueza 
criada pela entidade em determinado período e a forma 
como tais riquezas foram distribuídas. 6. A distribuição 
da riqueza criada deve ser detalhada, minimamente, da 
seguinte forma:
(a) pessoal e encargos; 
(b) impostos, taxas e contribuições;
(c) juros e aluguéis; 
(d) juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos; 
(e) lucros retidos/prejuízos do exercício. (CPC, 2011).

Receita de venda de mercadorias
Produtos e serviços representam os valores reconhecidos 
na contabilidade a esse título pelo regime de competência 
e incluídos na demonstração do resultado do período. 
Outras receitas 
Representam os valores que sejam oriundos, principalmente 
de baixas por alienação de ativos nãocirculantes, tais como 
resultados na venda de imobilizado, de investimentos, e 
outras transações incluídas na demonstração do resultado 
do exercício que não configuram reconhecimento de 
transferência à entidade de riqueza criada por outras 
entidades. Diferentemente dos critérios contábeis, também 
incluem valores que não transitam pela demonstração 

Observando estes preceitos, as entidades deverão elaborar a DVA 
levando as informações das riquezas.

Se a mesma evidencia as distribuições, precisamos entender o 
que são as riquezas adicionadas ou agregadas para que possam ser 
distribuídas. Assim, com base no CPC 09, podemos entender que 
riqueza adicionada é a diferença entre o valor da venda e os insumos 
adquiridos de terceiros somando aos valores de transferências recebidas 
de terceiros. As gerações de riquezas são assim compreendidas:
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do resultado, como, por exemplo, aqueles relativos 
à construção de ativos para uso próprio da entidade 
(conforme item 19) e aos juros pagos ou creditados que 
tenham sido incorporados aos valores dos ativos de longo 
prazo (normalmente, imobilizados). No caso de estoques 
de longa maturação, os juros a eles incorporados deverão 
ser destacados como distribuição da riqueza no momento 
em que os respectivos estoques forem baixados; dessa 
forma, não há que se considerar esse valor como outras 
receitas.
Insumo adquirido de terceiros 
Representa os valores relativos às aquisições de matérias-
primas, mercadorias, materiais, energia, serviços etc. que 
tenham sido transformados em despesas do período. 
Enquanto permanecerem nos estoques, não compõem a 
formação da riqueza criada e distribuída. 
Depreciação, amortização e exaustão
Representam os valores reconhecidos no período e 
normalmente utilizados para conciliação entre o fluxo de 
caixa das atividades operacionais e o resultado líquido do 
exercício. 
Valor adicionado recebido em transferência 
Representa a riqueza que não tenha sido criada pela própria 
entidade, e sim por terceiros, e que a ela é transferida, 
CPC_09 como, por exemplo, receitas financeiras, de 
equivalência patrimonial, dividendos, aluguel, royalties 
etc. Precisa ficar destacado, inclusive para evitar dupla-
contagem em certas agregações. (CPC, 2011).

Os valores de riquezas geradas deverão ser evidenciados, bem 
como a forma que foram distribuídas.

Questão para reflexão

Se a DVA tem o papel de informar a geração e distribuição de riquezas, 
ela não deveria ser obrigatória para todos os tipos de empresa? 
Independentemente do porte, do ramo de atividade ou do regime 
tributário? 
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O manual Demonstrações Contábeis: Aspectos Práticos – 
elaboração e apresentação conceitual de acordo com o IFRS, do 
CRC/PR, também apresenta esta demonstração contábil como sendo 
de suma importância na evidenciação da empresa no contexto social 
em que está inserida.

A Demonstração do Valor Adicionado representa um 
dos elementos componentes do Balanço Social e tem 
por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade 
e sua distribuição, durante determinado período. A 
Demonstração do Valor Adicionado obrigatoriamente 
deverá ser apresentada pelas sociedades anônimas 
de capital aberto, sendo facultada sua elaboração e 
apresentação para as demais entidades. A elaboração da 
DVA deverá evidenciar a distribuição da riqueza criada, no 
mínimo, da seguinte forma. (CRC/PR, 2011).

Quadro 3.4 | Demonstração dos Valores Adicionados

3.2 Modelo da estrutura da DVA

Segue abaixo modelo da estrutura da Demonstração dos valores 
Adicionados - DVA 

DESCRIÇÃO Em reais Emreais

20X1 20X0

1 - RECEITAS

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços

1.2) Outras receitas

1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios

1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão/
(Constituição)

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

2.1) (inclui os valores dos impostos - ICMS, IPI, Cofi ns e PIS-Pasep)

2.2) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

2.4) Perda/Recuperação de valores ativos

2.5) Outras (especifi car)

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)
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4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 
(3 - 4)

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

6.1) Resultado de equivalência patrimonial

6.2) Receitas fi nanceiras

6.3) Outras

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

8.1) Pessoal

8.1.1 - Remuneração direta

8.1.2 - Benefícios

8.1.3 - FGTS

8.2) Impostos, taxas e contribuições

8.2.1 - Federais

8.2.2 - Estaduais

8.2.3 - Municipais

8.3) Remuneração de capitais de terceiros

8.3.1 - Juros

8.3.2 - Aluguéis

8.3.3 - Outras

8.4) Remuneração de capitais próprios

8.4.1 - JCP

8.4.2 - Dividendos

8.4.3 - Lucros retidos/Prejuízo do exercício

8.4.4 - Participação dos não controladores nos lucros retidos (só 
para consolidação)

Fonte:adaptado de: CPC 09 ( 2008)

Como podemos ver, a Demonstração dos Valores Adicionados 
apresenta os valores das riquezas geradas pela companhia no 
modelo sugerido até a alínea 7, onde então inicia a apresentação das 
distribuições. As distribuições das riquezas implicam nos valores dos 
investimentos da empresa no que se refere ao bem para a sociedade 
em que está inserida. Por esta razão, o O manual Demonstrações 
Contábeis: Aspectos Práticos – elaboração e apresentação conceitual 
de acordo com o IFRS, estabelece que a DVA é um dos elementos que 
compõem o Balanço Social. 

O Balanço Social até a presente data não é de caráter obrigatório, 
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porém a DVA é uma demonstração obrigatória para as empresas de 
sociedades por ações de capital aberto.

No entanto, lembre-se: toda e qualquer empresa, não importando 
qual o seu porte, regime de tributação ou natureza jurídica, poderá e 
deverá elaborar as suas demonstrações. Isso é independentemente 
da obrigatoriedade, pois será um com o objetivo de tornar a gestão 
transparente e ética. Por isso as demonstrações contábeis podem 
ser utilizadas por todas as organizações, uma vez que a lei traz a 
obrigatoriedade de apresentação e não a limitação de apresentação. 
Isso sugere sugere que as empresas podem apresentar qualquer 
demonstração mesm que esteja desobrigada disto.

Para saber mais

No Brasil, a elaboração e a divulgação do Balanço Social passaram a ser 
obrigatórias para as companhias abertas após o surgimento da Lei nº 
11.638/07. Saiba mais no link a seguir:

Disponível em: <http://monografias.brasilescola.uol.com.br/
administracao-financas/balanco-social-instrumento-gestao-
transparencia-responsabilidade.htm>. Acesso em: 17 out. 2017.

Encerramos esta unidade com o intuito de ter esclarecido as 
características e necessidades das demonstrações financeiras auxiliares. 
Nela contemplamos três demonstrações que envolvem os valores 
das mutações do PL da empresa: a Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido – DMPL –, Demonstração dos Resultados 
Abrangentes – DRA – e Demonstração dos Lucros Acumulados – 
DLPA. Por fim, buscamos apresentar a demonstração de caráter social, 
a Demonstração dos Valores Adicionados – DVA.

Dessa forma, sem a pretensão de exaurir o referido assunto, fica a 
sugestão de estudo aprofundado nos CPCs apresentados que tratam 
das demonstrações contábeis de maneira detalhada.
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Atividades de aprendizagem

1. A Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Arroz da Várzea S/A, é 
uma empresa de capital aberto, o que implica dizer que negocia suas ações 
no mercado de capital por meio da Bolsa de Valores. No exercício passado 
ela recebeu uma punição por ter deixado de apresentar uma demonstração 
contábil obrigatória.
Ao analisar as demonstrações, percebeu-se que estava faltando uma 
demonstração que para a empresa S/A de capital aberto é obrigatória. Qual 
das demonstrações é obrigatória somente para as S/A capital aberto?

a) DFC.
b) BP.
c) DRE.
d) DLPA.
e) DVA.

2. O Balanço Social é um instrumento de gestão e informação que tem por 
objetivo mostrar, da forma mais transparente, informações econômicas e, 
principalmente sociais, relativas aodesempenho das entidades, para todos 
os seus usuários, inclusive seus funcionários. 
A DVA é um dos componentes do Balanço Social porque nela evidencia:

a) Os valores das riquezas adicionadas e distribuídas.
b) Os valores do capital social da empresa.
c) Os valores do Patrimônio Líquido.
d) Os valores de todos os impostos pagos.
e) Os valores das distribuições dos lucros. 

Fique ligado

As demonstrações contábeis auxiliares exercem um papel de suma 
importância na gestão da empresa: elas acrescentam informações 
específicas sobre grupos e setores da organização, possibilitando os 
gestores a praticarem ações contundentes que levam a corrigir erros 
ou a evitá-los de forma preventiva.

A DMPL, DLPA e a DRA podem evidenciar não apenas situações 
específicas do PL, como também como este tem se desenvolvido ao 
longo da atividade empresarial no período específico.
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A DVA mostra o papel da empresa no contexto social e sua 
importância para sociedade como um todo. Estas demonstrações 
exercem papéis fundamentais na tomada de decisão e são chamadas 
demonstrações auxiliares porque acrescentam dados pontuais para o 
gestor.    

Para concluir o estudo da unidade

As demonstrações contábeis aqui apresentadas levam-nos ao 
entendimento de que mesmo estas sendo consideradas auxiliares, 
exercem um papel fundamental no processo de levar as informações 
aos usuários nas tomadas de decisões. 

As três demonstrações que trabalham com as mutações do PL 
evidenciam a fragilidade ou a robustez que ele apresenta. Por meio 
das análises das movimentações ocorridas, é possível saber qual foi a 
evolução positiva ou negativa motivada pelo desempenho da atividade 
empresarial.

A DVA é uma demonstração que traz para os usuários o quão é 
importante a saúde e vida longa da empresa no ambiente social em 
que está inserida. Através das riquezas geradas e distribuídas, mede-se 
o papel e o desempenho da empresa com relação à responsabilidade 
social.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. No ano que passou, no final do exercício, a contabilidade da empresa 
Agropecuária Bela Manhã S/A evidenciou em suas demonstrações um 
prejuízo causado pela geada devido a um inverno rigoroso.
Com base nos conceitos de utilização dos valores destinados para as contas 
de reserva de lucros, supondo que a empresa tenha valores em todas as 
reservas, qual destas a empresa deve utilizar para compensar este prejuízo?

a) Contingência.
b) Estatutária.
c) Capital.
d) Legal.
e) De incentivo fiscal. 
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2. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL – tem 
como característica principal evidenciar as alterações que ocorreram no 
PL da empresa. Dessa maneira, deve mostrar nas contas do PL todas as 
alterações ocorridas.
Associe as colunas de acordo com a representatividade e distribuição de 
cada elemento do PL, em seguida escolha a sequência correta. 

Coluna 1
1– Lucro do exercício no período apurado.
2 – Distribuição de dividendos.  
3 – Valor recebido de sócios para aumento de capital.
4 – Valor distribuído conforme determina o estatuto.

Coluna 2
( ) Valores destinados aos sócios.
(  ) Reservas estatutárias.
(  ) Valor apurado na DRE
(  ) Reserva de capital 

Assinale a sequência correta:

a) 2,4,1,3.
b) 2,1,4,3.
c) 2,4,3,1.
d) 2,3,4,1.
e) 3,1,4,2.

3. Entre o conjunto de demonstrações contábeis evidenciado pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC –, no CPC 26 (R1), a DLPA não 
foi elencada. Isto gerou muitas discussões, porém analisando as demais 
legislações, a DLPA continua sendo uma demonstração obrigatória ainda 
que não esteja elencada no CPC 26.
Sendo a DLPA uma demonstração obrigatória, qual é sua função?

a) Resultado do exercicio.
b) Resultado abrangente.
c) Mutações no PL.
d) Evidenciar os lucros ou prejuizos.
e) Riquezas geradas.
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4. Pedro e João desejam constituir uma sociedade para atuarem no ramo 
de desenho industrial e possuem a soma de R$ 300.000,00 para iniciá-la.
Conforme definição da legislação, qual é o nome dado para este valor que 
Pedro e João possuem e desejam investir na formação do patrimônio da 
sociedade?

a) Promessa dos investidores.
b) Reserva de lucros.
c) Capital de terceiros.
d) Recursos adquiridos por meio de financiamentos. 
e) Capital social.

5. O Patrimônio Líquido da entidade representa a situação líquida em que 
a empresa se encontra no momento proposto. Sua subclassificação inicia-
se pelo Capital Social e segue com as contas ( - ) Gastos com Emissão de 
Ações, Reservas de Capital, Reservas de Lucros, ( - ) Ações em Tesouraria, 
Ajuste de Avaliação Patrimonial e Prejuízos Acumulados.
Com base na estrutura do PL, este apresenta contas positivas e redutoras 
como no caso da conta Ações em Tesouraria. Responda de onde se 
originam os valores da conta ações em tesouraria?  

a) Originária de Reservas.
b) Quando a entidade compra suas próprias ações ou quotas.
c) Pagamento de dividendos aos sócios.
d) Compra de ações de outras empresas.
e) Reavaliação patrimonial.
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Unidade 4

Demonstração de fluxo de 
caixa

A conta caixa é uma das principais contas do Balanço 
Patrimonial. Sua importância é tamanha que a movimentação 
de entrada e saída de dinheiro do caixa deve ser apresentada em 
um relatório específico como uma demonstração. Nesta unidade, 
estudaremos a Demonstração de Fluxo de Caixa, suas características, 
obrigatoriedades, mensuração, forma de apresentação e métodos 
de elaboração.

Objetivos de aprendizagem

Inicialmente, veremos todos os conceitos introdutórios e conceituais 

da Demonstração e Fluxo de Caixa (DFC), bem como toda a classificação, 

nomenclaturas e terminologias utilizadas para a confecção e realização da DFC. 

Seção 1 | Demonstração de fluxo de caixa

A Demonstração de fluxo de caixa faz parte do conjunto completo de 

demonstrações apresentado pelo CPC 26 e, assim como em todos os relatórios 

contábeis, temos princípios, regras e conceitos estruturais para elaboração de cada 

demonstração. A DFC  tem como principais características os dois métodos de 

elaboração que podem ser utilizados, ou seja, a demonstração de fluxo de caixa 

pode ser elaborada pelo método direto e indireto. 

Seção 2 | Métodos de elaboração da Demonstração de fluxo de caixa (DFC)

Nesta seção, iremos estudar as notas explicativas. Ao final de cada exercício 

social a empresa deverá apresentar todas as demonstrações obrigatórias, e que 

serão complementadas pelas notas explicativas. Para que seja apresentada toda a 

situação do patrimônio, faz-se necessário explicar fatos e procedimentos utilizados 

para mensuração de contas, grupos ou transações que são relevantes na apuração 

do resultado. 

Seção 3 | Notas explicativas 

Luis Fernando Moreira C. da Silva 
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Introdução à unidade
Ao fim e cada exercício social as empresas apresentam seus 

relatórios financeiros, as demonstrações contábeis, que têm como 
objetivo apresentar todas as informações referentes às operações 
que a  organização teve para apurar o resultado final. As empresas de 
grande porte têm a obrigação de apresentar o conjunto completo 
de demonstrações e publicá-lo. O CPC 26 tem em sua resolução o 
conjunto completo das demonstrações, suas características e regras 
para mensurar, apurar e apresentar.

Após a Lei nº 6.404/1976, que introduziu as regras das sociedades 
anônimas, relatórios financeiros e das demonstrações contábeis, as 
políticas e obrigatoriedades, algumas mudanças ocorreram devido 
ao desenvolvimento tecnológico. Hoje, com a informação sendo 
transmitida quase em tempo real, juntamente com o desenvolvimento 
da tecnologia da informação, principalmente com a chegada da 
internet como ferramenta e com a comercialização global, criou-se a 
necessidade de unificar as informações. Desta forma, alguns ajustes e 
novas regras foram criados para que no Brasil a contabilidade passasse 
a ser similar à contabilidade internacional.

A harmonização das normas internacionais tem seu marco 
inicial com o advento da Lei nº 11.638/2007, que direciona as novas 
regras para que a contabilidade passe a ter conceitos estruturais 
globalizados. Entre essas reformas e ajustes, a principal é a substituição 
da Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos (DOAR), que 
até então era obrigatória para as empresas de capital aberto pela 
Demonstração de Fluxo de Caixa.

A demonstração de fluxo de caixa (DFC) é um relatório financeiro 
que tem como principal objetivo apresentar toda movimentação de 
dinheiro da empresa. Ao apresentar esta movimentação de recursos 
em espécie, possibilita aos usuários da informação contábil tomarem 
decisões, e ainda visualizarem a aplicação do dinheiro da empresa, ou 
seja, se a empresa está utilizando os recursos em dinheiro para pagar as 
obrigações, ou confrontarem os recebimentos com os pagamentos, 
os investimentos feitos pela empresa, e ainda o pagamento de 
financiamentos.

Os métodos de apuração da DFC podem ser diretos ou indiretos. 
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Além disso, veremos em nosso estudo as duas maneiras de elaboração, 
as características de cada método e sua aplicabilidade. Para elaborar 
a demonstração, vários critérios conceituais e normas devem ser 
obedecidos e atrelados aos princípios contábeis, seguindo a estrutura 
definida pela legislação e pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
representado pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis.

Ainda sobre as mudanças ocorridas pela Lei nº 11.638/2007 e 
a harmonização das normas internacionais para as informações 
contábeis, inseridas como obrigatórias e compondo o conjunto 
de demonstração de um novo relatório, as notas explicativas têm a 
mesma importância das demonstrações. Elas objetivam apresentar 
informações para esclarecimento de procedimentos utilizados no 
registro dos fatos contábeis, situações patrimoniais da empresa 
ou demonstrar fatos que futuramente podem ser relevantes no 
desenvolvimento da organização.

Além das empresas de grande porte e de capital aberto que 
tenham a obrigatoriedade de publicar as demonstrações e as notas 
explicativas, as empresas de pequeno porte, ao final do exercício social, 
devem registrar as demonstrações obrigatórias. Para essas empresas 
de pequeno porte ou microempresas, nem todas as demonstrações 
são obrigatórias. De modo geral, as duas principais são o Balanço 
Patrimonial e a Demonstração de Resultado. O Conselho Federal 
de Contabilidade apresenta na Interpretação Técnica Geral (ITG) as 
regras de contabilização de empresas de pequeno e médio porte e a 
ITG 1000 que tem como finalidade demonstrar a maneira correta de 
contabilização, as demonstrações obrigatórias e a exigência das notas 
explicativas.

Nesta unidade, veremos no anexo I todos os conceitos e as 
particularidades que a Demonstração de Fluxo de Caixa, além de suas 
características, obrigatoriedades, vantagens e desvantagens. Após o 
entendimento da DFC, mais precisamente no Seção 2, veremos os 
métodos de elaboração da demonstração, que conforme CPC 26, 
existem de duas maneiras. Por fim, na Seção 3, vamos estudar um 
complemento das demonstrações, também de caráter obrigatório, 
cujas notas explicativas fazem parte do conjunto de demonstrações a 
serem apresentadas.
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Seção 1

Demonstração de Fluxo de Caixa
Introdução à seção

Conforme já estudamos, a contabilidade tem como objetivo o 
registro, mensuração e apresentação dos fatos financeiros. Em toda 
a movimentação operacional da empresa, várias informações são 
apresentadas individualmente e a contabilidade unificará todas essas 
informações e apresentará em formato de relatório para a tomada de 
decisão.   

O patrimônio é formado por bens, direitos e obrigações, este 
conceito está ligado à estrutura do Balanço Patrimonial, no qual 
podemos encontrar o Ativo circulante, uma das principais contas 
para que a empresa possa desenvolver suas atividades. Em contas 
também temos o caixa, que de nenhuma maneira pode ser registrado 
com saldo negativo, pois está diretamente voltado ao resultado. É o 
termômetro da operacionalidade da empresa, sua importância é tanta 
que sua movimentação é tratada com o máximo de critério.

O caixa, de modo geral, são os valores em espécie. Nesta conta são 
registrados todos os recebimentos e pagamentos feitos em dinheiro, 
entradas e saídas de recursos que podem ter origem de recebimento de 
clientes, pagamento de fornecedores, despesas. Ele pode ser utilizado 
para estruturar a empresa com aquisições de imobilizados, mas sempre 
tendo uma contrapartida. Os pagamentos também podem ser feitos a 
partir de obrigações que a empresa possa vir a ter como exigibilidade 
de valores com financiamentos.

A importância do caixa é representada após o advento da Lei nº 
11.638/2007 em que, juntamente com a harmonização das normas 
internacionais, cria-se a obrigação da Demonstração de Fluxo de Caixa, 
que substitui uma outra demonstração, a Demonstração Origem e 
Aplicação de Recursos (DOAR).

Para aprofundar nosso estudo, vamos entender todo o conceito 
estrutural da Demonstração do Fluxo de Caixa e os critérios de 
mensuração, alocação e controle de entrada e saída de dinheiro.
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1.1 Características da demonstração de fluxo de caixa

A Demonstração de fluxo de caixa tem como objetivo apresentar 
toda a movimentação do caixa e apresentar informações sobre três 
principais grupos: operacional, investimento e financiamento. O 
primeiro grupo é a movimentação de saldo em Caixa para fatos voltados 
à operacionalidade da empresa, ou seja, tudo que a empresa recebeu 
e pagou para que possa desenvolver suas atividades operacionais. O 
segundo grupo da estrutura da Demonstração de Fluxo de Caixa é 
o investimento, no qual são registradas todas as entradas e saídas de 
caixa para que a empresa possa realizar os investimentos, sejam eles 
com a intenção de obter lucro sobre alguma operação de mercado, 
como aquisição de ações de outras empresas, ou investimentos em 
ativo imobilizado. Por último, o grupo de financiamento representará 
as obrigações a curto e longo prazo.

 Podemos em algum momento pensar que o caixa não tem muito 
segredo em seu controle, ou até dizer que esse controle de caixa é 
desnecessário. Entretanto, antes da resolução da lei e da resolução do 
CPC e da CVM, o controle de caixa já era utilizado como ferramenta 
de gestão, afinal, não é muito difícil encontrar pequenas empresas com 
um livro de caixa controlando toda entrada e saída de valores. 

Existem duas formas de demonstrar a variação do caixa e a 
Demonstração de Fluxo de Caixa tem como características elaborar de 
forma direta e indireta toda a movimentação dos recursos, ou seja, toda 
entrada e saída de dinheiro, apontando ainda a origem e as aplicações.

Para que os acionistas da empresa tenham um relatório que 
permita identificar e controlar toda a movimentação dos recursos, é 
de suma importância a Demonstração de Fluxo de Caixa, pois é uma 
ferramenta que se apresenta atual no mundo competitivo. Ela pode, 
de certa forma, ser o principal relatório financeiro para que os usuários 
das informações contábeis possam tomar as decisões necessárias. O 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 2017) ainda relata que 
para os usuários, o fluxo de caixa apresenta a condição da empresa 
em gerar disponibilidades, condições de pagamento e a capacidade 
de pagamento.
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Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 4.1 | Grupos da DFC

A entidade deve confeccionar e demonstrar a DFC com 
todos os critérios e conceitos defi nidos pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, juntamente com as diretrizes do CPC 26 e agregar 
ao conjunto de demonstração. As empresas de capital aberto ainda 
têm a obrigatoriedade de publicar as demonstrações ao fi m de cada 
exercício social. De acordo com a CVM (2008), nº 547, de 13 de agosto 
de 2008:

A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em 
conjunto com as demais demonstrações contábeis, 
proporciona informações que habilitam os usuários a 
avaliar as mudanças nos ativos líquidos de uma entidade, 
sua estrutura financeira e sua capacidade para alterar os 
valores e prazos dos fluxos de caixa, a fim de adaptá-
los às mudanças nas circunstâncias e oportunidades. 
A demonstração dos fluxos de caixa também melhora 
a comparabilidade dos relatórios de desempenho 
operacional para diferentes entidades porque reduz os 
efeitos decorrentes do uso de diferentes tratamentos 
contábeis para as mesmas transações e eventos.

Todo dinheiro que a empresa movimentou em um determinado 
período - para liquidação de obrigações ou no recebimento -, é 
demonstrado na DFC. Este demonstrativo também apresentará a 
necessidade da empresa em providenciar caixa ou transformar direitos 
em dinheiro.
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Para um bom entendimento das informações apresentadas na 
DFC, é de suma importância compreender as nomenclaturas, termos 
que devemos conhecer para poder ter uma boa leitura. No balanço 
patrimonial estudamos que no Ativo Circulante temos um subgrupo 
chamado disponível, que apresentará os valores que a empresa tem 
de caixa e equivalente de caixa. Temos que ter pleno entendimento do 
que é caixa e equivalência de caixa para podermos ter condições de 
interpretar as demonstrações, entre elas a DFC e BP, e saber a diferença 
entre essas contas. Vamos relembrar o conceito e a diferença entre 
caixa e equivalência de caixa a seguir.

O caixa corresponde a todo valor monetário disponível para a 
empresa utilizar imediatamente, já a conta de equivalência de caixa são 
títulos e aplicações financeiras que têm sua liquidez imediata ou em d+1 
(um dia útil para liberação). Esses valores monetários são apresentados 
na DFC sempre que utilizados para compromissos de curto e longo 
prazo. Precisamos entender a definição do termo Fluxo de Caixa, pois 
mesmo que tenhamos uma interpretação clara, o fluxo de caixa nada 
mais é do que toda a movimentação de entrada e saída de recursos de 
liquidez imediata ou de equivalência de caixa.

Questão para reflexão

O caixa e equivalência de caixa são os fatos que diretamente interferem 
no fluxo do caixa apresentado na DFC? 

Conforme estudamos até agora, podemos responder a esta 
questão de uma maneira simples, pois a Demonstração de Fluxo 
de Caixa demonstra toda movimentação de caixa e equivalência de 
caixa em um determinado período, ou seja, em uma única transação 
financeira podem ocorrer o fluxo de caixa e equivalente de caixa.

1.2  Vantagens da Demonstração de Fluxo de Caixa

 

Para uma empresa realizar aquilo que se propôs, muitos fatos 
ocorrem para sua operacionalidade até chegar no resultado. A DFC 
demonstra todo confronto de entradas e saídas de caixa e equivalência 
de caixa nos três grupos que a compõem. Assim, neste procedimento 
é possível verificar se a empresa terá sobras ou falta de dinheiro 
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para suas atividades. Com essas informações, os sócios e acionistas 
verificam se a organização necessitará adquirir recursos de terceiros ou 
aplicar recursos próprios. Desta forma, na comparabilidade de períodos 
diferentes podem analisar todas as decisões acertadas ou não sobre os 
recursos monetários.

Podemos ainda demonstrar como vantagens da realização da DFC 
todas as informações financeiras para os usuários das informações 
contábeis, além de ser um diferencial no que se refere à solicitação 
de recursos. Ou seja, ao adquirir um financiamento ou empréstimo, a 
Demonstração de Fluxo de Caixa vai possibilitar à instituição financeira 
ou a qualquer outra pessoa jurídica ou física visualizar a condição de 
caixa para pagamento.

Todas as empresas necessitam de um controle de caixa, pois desde 
organizações de grande porte até empresas pequenas e familiares 
precisam gerenciar seus fluxos de caixas. A importância de saldos 
positivos é fundamental para que a instituição possa desenvolver o que 
foi planejado, para identificar a saúde financeira e para a segurança dos 
investidores em saber que a empresa tem condições de se manter no 
mercado.

Na Demonstração de Fluxo de Caixa os usuários têm condições 
de avaliar se a empresa tem condições de pagar suas obrigações e 
dividendos, se em curto e longo prazo tem condições de realizar 
sua operacionalidade ou se necessitará de capital de terceiros, 
financiamentos e empréstimos.

1.3  Desvantagens da Demonstração de Fluxo de Caixa

Muitas empresas têm dificuldades financeiras, principalmente nos 
dois primeiros anos, por conta da falta de fluxo de caixa, dificuldades 
que nascem do erro de entradas e saídas de valores do caixa. Somente 
com uma análise minuciosa, ou uma auditoria, será possível detectar 
esses erros que interferem diretamente no fluxo de caixa. 

Um dos maiores erros é na interpretação da DFC, afinal os leitores 
deste relatório devem estar sempre antenados no saldo positivo 
ou negativo, pois podem induzir a uma decisão fragilizada. Assim, é 
recomendado que os usuários sempre façam suas análises com o 
conjunto completo das demonstrações para entender o fluxo de caixa, 
o resultado e a variação patrimonial.
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Para saber mais

Na demonstração de fluxo de caixa os usuários podem ter informações 
pertinentes para tomada de decisão, é ainda possível responder dois 
questionamentos:

1. O que entrou no caixa durante o período?

2. O que saiu do caixa durante o período?

1.4 Harmonização das normas internacionais da contabilidade 

Com toda a evolução tecnológica dos últimos anos, a 
comercialização mundial ficou mais acessível, e empresas de vários 
países começaram a importar mercadorias e serviços, e isso criou a 
necessidade de uma linguagem contábil única. 

A Demonstração de Fluxo de Caixa tem sua obrigatoriedade em 
vários países com o mercado financeiro mais desenvolvido. Em países 
de primeiro mundo e emergentes, a cultura de apresentar informações 
sobre o fluxo de caixa é de suma importância para os investidores. No 
Brasil, a DFC não tinha obrigatoriedade e as informações similares eram 
apresentadas pela Demonstração de Aplicação e Origem de Recursos 
(DOAR). A partir da harmonização cria-se a necessidade de substituir 
a DOAR por uma demonstração que seja compatível com o mundo 
corporativo. E a partir do advento da Lei nº 11.638/2007 a DOAR deixa 
de ser exigida e surge a Demonstração de Fluxo de Caixa, que incorpora 
o conjunto de demonstrações. 

A contabilidade é a linguagem dos negócios nos países com o 
mercado financeiro mais desenvolvido, ela tem um papel fundamental. 
Mas em nosso país ainda é vista como um mal necessário pela grande 
maioria, pois o governo brasileiro a utiliza para levantar informações 
para cobrar tributos e gerar informações passiveis de fiscalização. Com 
isso ela deixa de exercer um papel fundamental para o desenvolvimento 
econômico de muitas empresas. 

A Lei nº 6.404/1976 estabeleceu as normas da obrigatoriedade dos 
processos contábeis, e dos ajustes e consolidações das demonstrações 
contábeis. De acordo com a legislação societária, apenas as empresas 
abertas devem consolidar e apresentar as demonstrações contábeis, 
porém essa legislação tem como particularidade o território brasileiro, 
ou seja, toda legislação voltada para o mercado interno. Assim, com a 
necessidade de uma linguagem mais internacional, as normas passam 
por uma reforma, um ajuste.
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Desta forma, após alguns anos de tramitação junto à câmera 
federal, com diversas discussões e modificações no texto original para 
adequá-lo de uma maneira mais clara, foi aprovado o projeto de lei 
que modifica as normas estabelecidas pela Lei nº6.404/76. A nova lei, 
publicada em 28 de dezembro de 2007, inicia um novo marco para 
as empresas, usuários da contabilidade e profissionais atuantes na 
contabilidade.

Conforme visto anteriormente, uma das mudanças foi a inclusão 
da DFC, porém outros fatores são apresentados como mudanças, 
traçando assim uma similaridade entre as normas contábeis brasileiras 
e as internacionais. O processo de harmonização e convergência aos 
padrões internacionais só foi possível pelo grande esforço aplicado 
pelos profissionais da contabilidade do Conselho Federal, que criou o 
Comitê de Pronunciamento Contábeis e a CVM.

Desta forma, os contadores buscaram uma rápida adaptação, 
sendo que o grande desafio dos profissionais contábeis é apresentar 
informações fidedignas e confiáveis para que o mundo dos negócios 
possa tomar decisões, e desta forma o Brasil passa interagir de forma 
igual com todos os países e com o comércio global. Em nosso país 
há o desafio de quebrar o paradigma de que a contabilidade serve 
somente para atender ao fisco, pois entendemos que a contabilidade 
passa a ser fundamental para o planejamento estratégico da empresa.

1.5  Obrigatoriedade da Demonstração de Fluxo de Caixa 

As informações de fluxo de caixa de uma empresa proporcionam 
aos usuários informações de capacidade de gerar caixa e equivalência 
de caixa. Esses saldos têm sua origem e até mesmo a aplicação em 
atividades operacionais, investimento e financiamento. Conforme já 
estudamos, com o advento da Lei nº 11.638/2007, que revoga alguns 
aspectos da Lei nº 6.404/1976, juntamente com a harmonização das 
normas internacionais, a Demonstração de Fluxo de Caixa substitui a 
Demonstração de Aplicação e Origem dos Resultados (DOAR) e passa 
a ser obrigatória para as empresas de capital aberto e de capital fechado 
com o patrimônio líquido maior que dois milhões. 

No entanto, a obrigatoriedade passa a ocorrer em agosto de 2008, 
quando a CVM n° 547 aprova o CPC 03, deixando a critério da empresa 
o método de elaboração e apresentação da DFC. Às empresas de 
pequeno porte fica facultativo a elaboração da DFC e sua publicação 
não é necessária.
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1.6  Atividade operacionais  

A empresa em sua constituição tem definida sua área de atuação, 
o ramo de atividade e quais procedimentos irá adotar para conseguir 
ter receitas. Esses esforços que a empresa tem são conhecidos como 
atividades operacionais, e todo o valor adquirido de caixa e equivalente 
de caixa é demonstrado na movimentação do seu fluxo de caixa. 
Todos os fatos financeiros que estão ligados à operacionalidade da 
empresa, ou seja, toda saída e entrada de caixa que tem como objetivo 
a manutenção das operações da organização, é considerada fluxo de 
caixa operacional.

As atividades operacionais são os sacrifícios financeiros que a 
empresa tem para entregar um produto, mercadoria ou serviço e essa 
movimentação de caixa está ligada à Demonstração de Resultado. 

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 4.2 | Principais contas operacionais

Recebimentos:

recebimento de aluguel 

resultado na venda do imobilizado

duplicatas a receber

estoques

 

Pagamentos:

fornecedores de bens e serviços

empregados e encargos sociais

tributos

1.7 Atividade de investimento 

A empresa no decorrer de suas atividades pode apresentar um fluxo 
de caixa sobre atividades que surgem com oportunidade de mercado, 
ou aquisições de máquinas e equipamentos para que a empresa possa 
desenvolver melhor suas atividades.

Aquisição de imobilizado e intangível apresenta uma saída de 
recursos. Por outro lado a empresa pode, em determinado momento, 
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Recebimentos:

Recebimento venda de imobilizado e intangível

Recebimento de venda de ações de outras entidades

Amortização de empréstimos

Recebimento de contratos futuros 

Pagamentos:

Pagamentos de aquisição de imobilizados e intangíveis

Pagamento de aquisições de ações de outras entidades 

Pagamento de contratos futuros

vender um ativo, sendo que esta entrada de caixa e equivalente de caixa 
é que lhe trazem o equilíbrio financeiro. A diminuição ou aumento de 
caixa sobre eventos do ativo imobilizado e intangível não são os únicos 
investimentos que podem gerar fluxo, pois podemos ter a venda ou 
compra de ativos que podem trazer benefícios econômicos futuros, 
ou uma especulação de mercado como aquisição de ações de outra 
empresa, ou até mesmo compras de bens que são classificados no 
balanço patrimonial como não circulante, subgrupo investimento, que 
tem como características a intenção de vender no ato da compra.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 4.3 | Principais contas de fluxo de caixa de investimento

1.8 Atividade de financiamento

No início das atividades de uma empresa, antes de qualquer venda, 
é preciso utilizar os recursos investidos pelos sócios, pois, conforme 
já estudamos, o capital investido tem como função dar condições 
financeiras para iniciar suas atividades e investimentos. 

A partir deste momento a entidade deve trabalhar com fluxo de 
caixa entre vendas e compras de mercadorias, porém em caso de 
planejamento estratégico, ou até mesmo para manutenção das 
atividades, a empresa pode recorrer a capital externo. Contabilidade 
todo recurso que não tem origem nos sócios é considerado capital 
de terceiros, de modo geral, todo Passivo Circulante e Não Circulante.
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No grupo atividade de financiamento demonstra-se todo fluxo de 
caixa que deu origem aos investimentos e toda a exigibilidade com os 
fornecedores de capital para que a empresa possa desenvolver o que 
se propõe. Desta forma  todas as obrigações a curto e longo prazo com 
financiamentos são registrado neste grupo. A empresa poderá adquirir 
investimentos, bem como disponibilizar parte do seu patrimônio para 
gerar capital, por exemplo, vendas de ações.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 4.4 | Principais contas de fluxo de caixa de financiamento

Recebimentos:

Recebimento de emissões de ações

Recebimento de empréstimos e debêntures

Recebimentos de hipotecas

Recebimento de contratos futuros 

Pagamentos:

Pagamentos de dividendos a investidores

Pagamento de financiamentos e empréstimos

Pagamento de juros e multas

Para saber mais

Capital de terceiros - corresponde ao passivo considerado real, 
obrigações a curto e longo prazo, ou seja, todo o passivo exigível 
(obrigações) da empresa e representa a utilização e investimentos 
feitos com recursos de terceiros, por exemplo, a compra de um bem 
financiado a longo prazo.

Atividades de aprendizagem 

1. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é “uma demonstração contábil 
que tem por fim evidenciar as transações ocorridas em determinado período 
e que provocaram modificações no saldo da conta Caixa” (RIBEIRO, 2005, 
p. 400). Conforme Neto (2010), a DFC resulta numa verificação da empresa 
se ela conseguirá arcar com seus acordos financeiros, ter dinheiro em caixa 
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2. A Lei das Sociedades por Ações Lei 6.404/1976 estabelece que no Ativo 
as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez e, 
dentro desse conceito, as contas de Disponibilidades são as primeiras a 
serem apresentadas no Balanço, dentro do Ativo Circulante. A intitulação 
Disponibilidade, dada pela lei, é usada para designar dinheiro em caixa e 
bancos. Assim, aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que 
são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Este conceito 
refere-se a:

a) Títulos a receber a longo prazo. 
b) Investimento bancário.
c) Equivalência de caixa.
d) Cheques em trânsito. 
e) Investimentos.

para o futuro, e capacidade de gerar ganhos mesmo quitando suas dívidas. 
Mediante as informações sobre a DFC, assinale um exemplo de fluxo de 
entrada de caixa:

a) Depreciação, amortização e exaustão.
b) Vendas de mercadorias ou serviços.
c) Aquisição de materiais para produção ou para venda.
d) Salários ou encargos sociais.
e) Impostos a pagar.
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Seção 2

Métodos de elaboração da Demonstração de Fluxo 
de Caixa (DFC)

Introdução à seção

Toda Transação que envolva a movimentação de caixa é 
reconhecido pela contabilidade como fluxo de caixa, desta forma 
as transações que possam originar disponibilização de recursos, seja 
para recebimento ou pagamento deve ser reconhecidos. Por meio da 
Lei 11.638/2007 que instituiu a obrigatoriedade da demonstração de 
fluxo de caixa, são apresentadas duas maneiras de elaboração, direto 
e indireto.

2.1 Métodos de elaboração

Conforme o CPC 26 2017, a empresa poderá realizar a 
Demonstração de Fluxo de Caixa de duas maneiras: pelo método 
direto ou pelo método indireto. A resolução da Lei nº 11.638/2007, 
que apresenta as empresas obrigadas a apresentarem a DFC são as 
de grande porte e ainda as que não sejam constituídas por sociedade 
anônima.

 

2.1.1 Métodos direto

No Balanço patrimonial no subgrupo disponível, a empresa 
apresenta todos os valores monetários para liquidar obrigações a 
curto prazo, e outros compromissos que utilizarão de valores do caixa 
e equivalente de caixa.

Em nossos estudos, vimos que equivalente de caixa são 
investimentos ou títulos que tenham liquidez imediata e não 
apresentem nenhuma mudança ou perda  de valor original, mantendo 
um saldo disponível. No final do exercício social a empresa deve 
apresentar a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), apresentando 
a movimentação de fluxo de caixa classificado como operacional, 
investimento e financiamento, sendo que estas informações devem 
ser apresentadas de maneira que seja claro o entendimento pelos 
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usuários das informações contábeis.

Estas informações irão demonstrar aos gestores, credores 
e investidores o impacto financeiro e cada fato registrado pela 
contabilidade que envolva o caixa geral da empresa e a posição 
financeira consolidada. É importante ressaltar que algumas contas 
contábeis podem transitar entre os grupos da DFC, como desembolso 
de pagamentos de juros e multas.

De modo geral, o método direto de realização da DFC apresenta 
os recebimentos e pagamentos brutos, ou seja, todo fluxo de 
caixa e equivalente de caixa para pagamentos de obrigações e na 
exigibilidade do direito a receber e todo os fatos que foram registrados 
pela contabilidade que demandaram fluxo de caixas. Neste método, é 
possível identificar o movimento de caixa diariamente, demonstrando 
a grosso modo toda movimentação bruta da empresa.

No método direto existe uma desconstrução da demonstração 
de resultado, as entradas e saídas de caixa, pois apresentará uma 
equivalência ao regime de caixa. Algumas questões importantes são 
apresentadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para a utilização 
do método direto. Entre as particularidades apontadas pela resolução 
do CFC 1.255/09, nas atividades operacionais são demonstradas as 
contas com maiores movimentos e valores, sendo apresentadas pelos 
valores brutos. Neste método podemos apresentar na movimentação 
do fluxo de caixa alguns exemplos de entrada e saída de valores 
monetários.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 4.5 | Principais contas de fluxo de caixa

Recebimento de clientes 

Pagamento de fornecedores e empregados

Juros pagos

Impostos de renda pagos e tributos

Outros pagamentos e recebimentos
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Em nosso estudo foi apresentado que a partir da Lei nº 11.638/2007 
é que surge a obrigatoriedade da Demonstração de Fluxo de Caixa, 
porém não houve uma defi nição de qual método deve ser usado, 
sendo que nem mesmo o Conselho Federal de Contabilidade impõem 
a utilização de um método específi co, fi cando a critério da empresa a 
defi nição.

Caso a empresa deseje optar pela utilização do método direto, 
possibilitará o planejamento fi nanceiro e desta forma oferecerá 
informação aos usuários de toda a movimentação de recursos. Ou seja, 
é possível verifi car todo fl uxo de caixa, pagamento e recebimento das 
atividades operacionais, fi nanceiras e de investimento.

A Demonstração de Fluxo de Caixa pelo método direto permite 
que os usuários das informações contábeis verifi quem a solvência da 
empresa, pois este método demonstra toda a movimentação fi nanceira, 
aplicabilidade e origem dos recursos de caixa.

Para saber mais

O método direto de elaboração da DFC utilizará do método das partidas 
dobradas após registrar e classificar os recebimentos de clientes e 
pagamentos de obrigações. Este procedimento técnico são operações 
de entrada e saída, decorrentes da operacionalidade da empresa 
durante um determinado período.

Conforme o CPC 03 (2017), veja o modelo ilustrativo da 
Demonstração de Fluxo de Caixa pelo método direto:

Figura 4.6 | DFC método direto
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Fonte: CPC 03 2017. 

2.1.2 Método indireto

 

A empresa inicia suas atividades com a expectativa de retorno do 
investimento inicial. Após um determinado período, de modo geral, 
doze meses, a organização encerra suas demonstrações e apura-se 
o lucro líquido. Assim, a  Demonstração de Fluxo de Caixa elaborada 
pelo método indireto irá apresentar todo fl uxo de caixa em uma ligação 
entre o Caixa e o Lucro Líquido.

 Uma das principais características na utilização deste método 
indireto são os ajustes que devem ser realizados. Para entendermos 
esses ajustes, precisamos relembrar que a DRE é uma demonstração 
dedutível e confronta receitas, despesas e custos. É importante ressaltar 
que nem todos as contas que diminuem o Lucro Líquido representam 
saída de dinheiro do caixa, daí a necessidade de informar essas contas 
de despesas e custos. Ou seja, é necessário realizar alguns ajustes para 
poder identifi car na Demonstração de Fluxo de Caixa despesas que 
não têm fl uxo de caixa. Isso acontece porque o método indireto vai 
trabalhar com a demonstração de resultado, ou melhor dizendo, irá 
desconstruir a DRE para demonstrar toda a saída de recursos para 
encontrar o resultado.

Temos como ponto de partida o Lucro Líquido para poder elaborar 
a demonstração de resultado pelo método indireto. Isso se dá após os 
ajustes das contas que podem aumentar e diminuir o Lucro Líquido, 
mas não movimentam o caixa, ou seja, não demonstram diretamente 
as variações nas disponibilidades, por isso a denominação indireta, pois 
para encontrar o saldo de caixa é necessário analisar a variação do 



U4 - Demonstração de fluxo de caixa136

resultado.

Nas contas que diminuem o Lucro Líquido e não têm aumento 
ou diminuição do caixa faz-se necessário realizar a Demonstração de 
Fluxo de Caixa pelo método indireto, sendo os ajustes para as despesas 
não desembolsáveis. Para entendermos exemplificaremos os custos e 
despesas que necessitarão de ajustes:

Fonte: elaborada pelo autor. 

Figura 4.7 | Principais contas que diminuem o Lucro Líquido

Provisões

Baixa de Imobilizado

Depreciação

Amortização

Juros calculados no exigível a longo prazo

Variações monetárias de longo prazo

Provisões para devedores duvidosos

Para saber mais

•  A grande diferença entre os métodos direto e indireto é a demonstração 
e apresentação dos fluxos de disponíveis gerados para as atividades 
operacionais. 

•  Os ajustes no método indireto exigem mais critérios e atenção em sua 
elaboração, porém os dois métodos têm o mesmo objetivo, apresentar 
todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa.

Conforme o CPC 03 2017, veja o modelo ilustrativo da Demonstração 
de Fluxo de Caixa pelo método indireto:
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Fonte: CPC 03 2017

Figura 4.8 | Demonstração de Fluxo de Caixa Método Indireto

Questão para reflexão

Entre os métodos de elaboração da Demonstração de Fluxo de Caixa, 
na posição de futuro contador, com qual método você se identificou e 
colocaria em prática durante a realização de seus trabalhos. Por quê?

Atividades de aprendizagem

1. A demonstração de resultado do exercício é um relatório contábil que 
confronta as receitas, custos e despesas de forma dedutiva para poder 
apurar o resultado. O método indireto de elaboração da Demonstração 
de Fluxo de Caixa tem como ponto de partida o Lucro Líquido. Conforme 
estudamos, algumas contas diminuem ou aumentam o lucro, mas não 
apresentam fluxo de caixa. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas 
contas:
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a) Custo das mercadorias vendidas.
b) Comissão.
c) Aluguel.
d) Serviço de terceiro.
e) Depreciação.

2. Umas das principais características do método indireto de elaboração da 
Demonstração de Fluxo de Caixa são as contas não desembolsáveis, para 
isso é necessário realizar a integração destas contas. Assinale a alternativa 
que representa esta operação:

a) Zeramento.
b) Diminuição.
c) Ajustes.
d) Exclusões.
e) Adições.
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Seção 3

Notas explicativas 
Introdução à seção

Parte integrante das demonstrações contábeis,  as notas explicativas 
têm como objetivo apresentar informações adicionais aos relatórios 
contábeis, de modo geral é apresentada de forma descritiva para 
demonstrar ou explicar um fato especifico ou todo o conceito de 
confecção das demonstrações. Utilizada para esclarecer itens que 
não são mencionados nas demonstrações assim como as práticas 
contábeis, princípios e informações qualitativas.

3.1 Notas explicativas 

 Conforme já estudamos, a contabilidade tem obrigatoriedade de 
elaborar ao final de cada exercício social as Demonstrações Contábeis, 
conforme o CPC 26 2017, que apresenta todo conjunto de relatórios 
financeiros que as empresas estão obrigadas ou não de realizar. Em 
nossos estudos também foram abordadas as mudanças que houveram 
na Lei nº 6.404/1976 e a harmonização das normas internacionais 
com a resolução da Lei nº 11.638/2007, e entre várias mudanças está a 
formalidade das notas explicativas.

Em todo Balanço Patrimonial publicado encontra-se a expressão 
“As notas explicativas são parte integrante das demonstrações”. Além 
disso, também encontramos no CPC 26, em sua Seção 8, as principais 
características que devem ser apresentadas nas notas explicativas. O 
que seriam as notas explicativas? 

De modo geral, são complementos das demonstrações que 
têm como objetivo apresentar informações que não são possíveis 
de serem apresentadas nas demonstrações. Outra característica das 
informações apresentadas nas notas explicativas são fatos que podem 
direta e indiretamente impactar na avaliação e na confiabilidade dos 
dados apresentados nas demonstrações.

Conforme o pronunciamento técnico para pequenas e médias 
empresas ITG 1.000: 
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Os princípios subjacentes às informações que devem ser 
apresentadas nas notas explicativas às demonstrações 
contábeis e como apresentá-las. As notas explicativas 
contêm informações adicionais àquelas apresentadas no 
balanço patrimonial, na demonstração do resultado, na 
demonstração do resultado abrangente, na demonstração 
dos lucros ou prejuízos acumulados (se apresentada), na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido e na 
demonstração dos fluxos de caixa. As notas explicativas 
fornecem descrições narrativas e detalhes de itens 
apresentados nessas demonstrações e informações acerca 
de itens que não se qualificam para reconhecimento nessas 
demonstrações. Adicionalmente às exigências desta seção, 
quase todas as outras seções deste Pronunciamento 
exigem divulgações que são normalmente apresentadas 
nas notas explicativas. (ITG 1.000 (R1)).

3.2 Estrutura das notas explicativas 

As informações apresentadas nas notas explicativas devem ser 
relevantes e fidedignas e têm como objetivo complementar as 
demonstrações contábeis, podendo conter informações patrimoniais, 
econômicas, financeiras, legalidade e critérios de elaboração da 
demonstração.

Em sua estrutura as notas explicativas devem apresentar informações 
utilizadas para elaboração das demonstrações, políticas e critérios 
contábeis, divulgando informação do Comitê de Pronunciamentos 
Técnicos, orientações e interpretação não constantes nas 
demonstrações.

A elaboração das notas explicativas deve conter as informações 
que demonstrem a integridade, autenticidade, precisão e relevância. 
Os textos devem ser simples para que o leitor possa conseguir 
identificar mesmo que não tenha um conhecimento da contabilidade, 
e compatível com a legislação, regulamentos e normas para execução.

As demonstrações contábeis têm como objetivo apresentar 
informações sobre o patrimônio econômico e financeiro para que 
os usuários da contabilidade possam tomar decisões. Para isso, um 
conjunto mínimo de informações é necessário, mas para que possam 
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tomar decisões e ter um retorno positivo as demonstrações devem 
apresentar informações fidedignas. As notas explicativas devem 
ser divulgadas juntamente com as demonstrações pelas empresas 
de capital aberto e que são obrigadas, porém as empresas de 
pequeno e médio porte que não têm a obrigatoriedade de publicar 
as demonstrações contábeis devem elaborar as notas explicativas da 
mesma maneira. Os Conselhos Regional e Federal de Contabilidade 
têm fiscalizado os profissionais e orientado a confecção.

 

3.3 Obrigatoriedade das notas explicativas

De acordo com a lei das S.A., as demonstrações serão 
complementadas por notas explicativas e outros relatores contábeis 
que sejam necessários para poder esclarecer todos os procedimentos 
contábeis. 

A resolução do CFC nº 1.185/2009 – NBC TG 26 – faz menção às 
notas explicativas como complemento das demonstrações contábeis. 
A Lei nº 6.404/1976 traz a obrigatoriedade legal em seu artigo 176, 
e para as empresas que não estão obrigadas à apresentação das 
demonstrações, a resolução do CFC nº 1.255/2009, que aprovou a 
NBC TG 1.000, apresenta o conjunto completo das demonstrações 
para pequenas empresas, entre elas as notas explicativas.

Diversas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) trazem 
as exigências de fatos relevantes em notas explicativas e estas podem 
necessitar maiores esclarecimentos, mesmo a CVM disponibilizando 
normas específicas para algumas situações, estas podem ser 
mencionadas nas notas explicativas.

3.4 Notas explicativas e as normas internacionais

O desenvolvimento tecnológico e a comercialização global, 
juntamente com o advento da Lei nº 11.638/2007 e harmonização das 
normas internacionais na apresentação das demonstrações contábeis, 
buscam uma linguagem contábil mundial. Os investimentos de 
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empresas no país, assim como as empresas brasileiras investindo em 
outros países, fazem com que o uso dessa linguagem seja claro e de 
fácil acesso às informações.

Existe nas notas explicativas textos padrões ou pré-definidos para 
integração e interpretação de fatos contábeis, as políticas e princípios 
contábeis e a necessidade de informações mais detalhadas, ou 
informações adicionais.

As notas explicativas devem conter informações relevantes na 
interpretação e auxílio na leitura dos relatórios financeiros, ou seja, 
todas as informações apresentadas em um determinado período, de 
modo geral, 12 meses, devem ser acompanhadas por suas notas.

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 4.9 | Principais informações que devem compor as notas explicativas

Políticas contábeis

Métodos de mensuração e avaliação

Comentários explicativos

Mudanças nas estimativas de valores

Emissões, recompras e pagamentos de títulos de dívidas patrimoniais

Eventos relevantes subsequentes ao final do período

Base de preparação das demonstrações financeiras

Informações exigidas pelas práticas contábeis

Fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações

Para saber mais

As notas explicativas é um complemento das demonstrações com 
o objetivo de elucidar e esclarecer toda dúvida que possa ocorrer na 
leitura das demonstrações, pois deve-se considerar que nem todos 
os usuários das informações têm o domínio da contabilidade e todo 
esclarecimento é importante para apresentar os dados de maneira 
fidedigna e clara.

3.5 Modelo de notas explicativas 

Para que possamos exemplificar as notas explicativas, iremos 
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apresentar um modelo constituído sobre a ITG 1.000 (Interpretação 
Técnica Geral).

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
ENCERRADAS EM 31/12/20XX.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A empresa é uma sociedade empresária limitada, com sede 
na cidade de Rolândia, Estado do Paraná, Brasil, e tem como 
principais operações a atividade de restaurante e lanchonete.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e Resolução CFC 
nº 1.255/09, que aprovou a NBC TG 1000 – Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Determinação do resultado

A empresa tem como prática a adoção do regime de 
competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas 
no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas 
e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fl uxos de caixa das contas correntes bancárias são 
demonstrados pelos valores líquidos gerados pela movimentação. 
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As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e 
vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa 
e equivalentes.

c) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço 
patrimonial pelo valor nominado títulos representativos desses 
créditos, acrescidos das variações monetárias, quando aplicáveis.

d) Estoques

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição.

e) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 
meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são 
considerados como não circulantes.

f) Imobilizado

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, sendo 
que os bens são depreciados pelo método linear, com base nas 
vidas úteis estimadas.

NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

20x2 – R$ 20x1 – R$

Caixa 5.600,42 21.803,25

Depósitos Bancários - -

Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 5.600,42 21.803,25
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20x2 – R$ 20x1 – R$

Simples a Recolher 337,68 155,88

Contribuição Sindical 184,53 83,00

Salários e Ordenados a Pagar 1.288,79 1.106,46

Pró-Labore a Pagar 435,05 403,90

INSS a Recolher 486,68 382,05

FGTS a Recolher 151,47 146,28

Total 2.884,20 2.277,57

20x2 – R$ 20x1 – R$

Mercadorias para revenda. 20.783,10 17.850,20

20x2 – R$ 20x1 – R$

Móveis e Utensílios 950,00 950,00

20x2 – R$ 20x1 – R$

Fornecedores Diversos 2.361,51 5.088,28

NOTA 05 - ESTOQUES

Valores representados pelo custo médio de aquisição

NOTA 06 - IMOBILIZADO

Os valores de imobilizado estão registrados pelo custo de 
aquisição

NOTA 07 - FORNECEDORES

Valores correspondentes às compras a prazo de mercadorias 
para revenda, sendo o prazo médio para pagamento em trinta 
dias após a compra.

NOTA 08 - DEMAIS OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE
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NOTA 09 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa no valor de R$ 10.000,00 está 
representado por 10.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 
cada, estando totalmente integralizadas na data de encerramento 
das Demonstrações Contábeis. 

Fonte: elaborada pelo autor.

Questão para reflexão

Você sabia que as empresas de pequeno porte que não têm a 
obrigatoriedade de publicar suas demonstrações e devem registrar na 
junta comercial os livros contábeis com todas das demonstrações e 
completos, como as notas explicativas?

Para saber mais

A ITG 1000, ainda em sua resolução, exige a carta de responsabilidade 
que tem como objetivo salvaguardar o profissional da contabilidade 
no que se refere à responsabilidade pela escrituração contábil. Ela 
tem como objetivo demonstrar que a responsabilidade dos controles 
e informações para escrituração é de plena responsabilidade do 
administrador e responsável legal da empresa.

Fique ligado

Nesta unidade tivemos a oportunidade de estudar a Demonstração 
de Fluxo de Caixa, as demonstrações são relatórios contábeis 
confeccionadas mediante toda uma legislação, resoluções e regras. 
Estudamos também o conjunto completo de demonstração, conforme 
é apresentado pelo CPC 26. Destacou-se ainda a comercialização 
global e a harmonização das normas internacionais da contabilidade, 
que surgiram com a resolução da Lei nº 11.638/2007.

Desta forma, o controle de fluxo de caixa sempre foi e ainda é uma 
grande ferramenta para poder controlar e desenvolver as atividades 
operacionais. Se antes muitos utilizavam planilhas ou mesmo caderno 
de controle caixa, hoje com DFC cria regras e diretrizes para controlar 
este fluxo de caixa, e aumenta sua importância. O gerenciamento de 
entrada e saída de caixa e equivalente de caixa são a base para qualquer 
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planejamento estratégico da empresa, e posteriormente ferramenta 
para tomada de decisão para todos os usuários das informações 
contábeis. 

Para elaborar a DFC independentemente que qual método a 
empresa vai utilizar, seja pelo método direto ou indireto, é preciso seguir 
técnicas e informações que são extraídas do Balanço Patrimonial e da 
Demonstração de Resultado. 

Em nossos estudos foi possível identificar que a DFC surge para 
substituir outra demonstração, a Demonstração de Aplicação e 
Origem de Recursos (DOAR), que apresentava em seus critérios a base 
de elaboração que tinha como base o regime de competência. Após 
2007 ela deixa de existir, sendo substituída pela DFC que tem como 
base o regime de caixa.

Finalizando a unidade, estudamos as notas explicativas, existente 
desde 1976, com a 6.404, mas sendo efetivamente usada após a 
Lei nº 11.638/2007. Elas são consideradas um complemento da 
demonstração que têm como objetivo apresentar de maneira clara 
todas as características, métodos que não foram apresentados nas 
demonstrações individualmente.

Assim, ao concluirmos nossa unidade, fica a percepção de evolução 
da contabilidade e da sua importância. Não podemos mais visualizar 
a contabilidade apenas como cálculo de tributos. Em nossos estudos 
pudemos verificar a importância do contador e da contabilidade como 
ferramenta para gerar informações para tomada de decisão.

Para concluir o estudo da unidade

Nesta unidade estudamos a Demonstração de Fluxo de Caixa, 
sua importância e características, principalmente após a resolução 
da Lei nº 11.638/2007, explicando a importância desta demonstração 
para a gestão e planejamento da empresa, bem como os métodos 
de elaboração conforme resolução do Comitê de Pronunciamento 
Contábil CPC 26.
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. As principais demonstrações contábeis são o Balanço Patrimonial e 
Demonstração de Resultado. A Demonstração de Fluxo de Caixa que 
substituiu a DOAR após a Lei nº 11.638/2007 está demonstrada no Comitê 
de Pronunciamento Contábil como integrante do conjunto completo 
de demonstração. Assinale a alternativa que demonstra qual resolução 
apresenta esta afirmação:

a) CPC 03.
b) CPC 26.
c) CPC 14.
d) CPC 06.
e) CPC 15.

2. A Demonstração de Fluxo de Caixa apresenta toda a movimentação de 
fluxo de caixa. Assinale a alternativa que demonstra o objetivo real desta 
demonstração:

a) Calcular o índice de liquidez.
b) Calcular o Patrimônio Líquido.
c) Evidenciar o patrimônio da empresa.
d) Demonstrar o planejamento da empresa.
e) Controlar a entrada e saída de dinheiro.

3. Na Demonstração de Fluxo de Caixa, assinale a alternativa que apresenta 
o fato contábil que corresponde às atividades de investimentos:

a) Pagamentos de fornecedores.
b) Recebimentos de clientes em cheque.
c) Pagamentos de taxas e encargos.
d) Aquisição de imobilizado.
e) Pagamento de despesas bancárias.
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4. Alguns fatos contábeis podem diminuir ou aumentar o lucro líquido, sem 
necessariamente passar pelo caixa, neste caso, faz-se necessário realizar 
ajustes para incluir esses dispêndios. Assinale a alternativa que representa o 
método de realização da DFC, conforme conceitos apresentados:

a) Direto.
b) Indireto.
c) Competência.
d) Caixa.
e) Adição e exclusão.

5. Na montagem de fluxo de caixa pelo método direto, o pagamento de 
salários e ordenados é considerado como atividade:

a) Investimento.
b) Operacional.
c) Financiamento.
d) Pré-operacionais.
e) Financiamento com ajuste.
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