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PREFÁCIO 
Esta apostila elaborada para o curso técnico de informática tem por responsabilidade 
apresentar um conteúdo básico de contabilidade para que o futuro técnico saiba, ao 
olhar para um demonstrativo econômico ou financeiro, quais foram às transações que 
geraram aqueles demonstrativos. Outro objetivo da Microcamp é promover ao aluno a 
capacidade de analisar estes demonstrativos assim como um médico analisa um exame 
de sangue, no qual retira todas as informações necessárias para uma análise mais 
aprofundada do caso do paciente. 

O aluno terá, ao término do curso, a capacidade de analisar demonstrativos e descrever 
como foi que eles, se donos de uma empresa, ou outros administraram a empresa no 
exercício1 analisado. Portanto, o foco da apostila está em capacitar o aluno a analisar a 
gestão em seu próprio negócio e tomar decisões sábia quanto à administração 
financeira da sua empresa. 

                                            
1 Exercício é o termo utilizado para se referir ao período de análise dos demonstrativos, seja ano, mês, 
semestre, etc... 
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INTRODUÇÃO 
O administrador traz alternativas de novos negócios para a empresa. O proprietário da 
empresa tem que se preocupar com os rumos em que sua empresa está tomando e 
controla-lo. Para isso ele precisa ter conhecimentos básicos para poder realizar suas 
atividades financeiras com segurança e cautela. 

A contabilidade, os demonstrativos, é o quadro clínico da empresa em um 
determinado momento. A contabilidade administra, projeta, viabiliza um projeto ou a 
criação de uma nova empresa. Sempre ao projetar crie uma contabilidade para ver se 
será viável iniciar um investimento, e não esqueça os impostos. 

O brasileiro é mais criativo que o resto dos povos do mundo, porém é extremamente 
desorganizado. Faz-se necessário uma atenção especial à importância da organização, 
desde um simples compromisso no horário até a anotação diária das entradas e 
saídas da empresa feita pelo auxiliar contábil. 

A contabilidade é tão interessante que duas senhoras de New York, enfadadas de suas 
vidas monótonas foram estudar contabilidade. Já no meio de seu curso começaram a 
analisar demonstrativos de empresas que possuem ações no mercado com o intuito de 
verificar quais estão apresentando bom desenvolvimento e gestão. O final da história 
que saiu em vários jornais é que estas duas velhinhas ficaram ricas aplicando em ações 
nas bolsas de valores e estão ministrando cursos de seus feitos. 

O objetivo da contabilidade, portanto é mostrar a ação da gestão. Assim, simular um 
balanço pode ser um bom caminho para a viabilização de um projeto ou 
empreendimento. 
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1 CONCEITOS BÁSICOS DA CONTABILIDADE 
1.1 Demonstrativo Financeiro (Balanço Patrimonial): 

O demonstrativo financeiro, ou balanço patrimonial, é formado por dois lados: o ativo e 
o passivo. A soma de ambos deve ser igual e a lógica para isto vem de suas definições. 

 Ativo: 

São os bens (materiais e financeiros) e direitos da empresa, isto é, os recursos que a 
empresa possui. 

 Passivo: 

São as obrigações que a empresa precisa cumprir2 mais seu patrimônio líquido, isto 
é, suas fontes de recurso. 

 

Com estas definições fica fácil perceber o porquê que o ativo e o passivo devem possuir 
somas iguais. Um é o recurso, o outro é a fonte que gerou este recurso; afinal tudo que 
possuímos alguém pagou, se foi você próprio, saiu do patrimônio líquido, se foi terceiros 
(bancos, fornecedores, etc..) saiu de suas obrigações. 

                                            
2 Cumprir é um termo utilizado para indicar pagamento de algo. 

 

Ativo = Passivo 
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ATIVO = Bens e direitos PASSIVO = Obrigações + Patrimônio 

Bem = Carro = 10.000  

Direito = Empréstimos a receber = 1.000 

Obrigações = Água, Luz, Telefone = 250 

Obrigações = Financiamento = 5.000 

Patrimônio Líquido = 5.750  

Total do Ativo = 11.000 Total do Passivo = 11.000 

 

Portanto nota-se que tudo que está de um lado do demonstrativo, deve ter uma 
referência no outro lado. 

Outro conceito que devemos ter é do patrimônio líquido. 

 

 Patrimônio Líquido: 

É parte localizada ao final da coluna do passivo e mostra a origem das entradas e 
despesas. Entradas menos despesas é igual ao lucro. 

Normalmente o patrimônio líquido é composto por duas contas: Capital e Lucro. Sobre o 
lucro falamos acima; capital é o recurso financeiro que foi colocado inicialmente na 
empresa. 

Vamos agora a exercícios práticos para assimilação da matéria. Este exercício será 
resolvido detalhadamente para que TODOS acompanhem o raciocínio. 

 

1. Monte o balanço patrimonial, o demonstrativo financeiro a partir das transações 
abaixo. 

i. Abre-se uma empresa com capital de 20.000. O dinheiro foi colocado no banco. 

ii. Comprou-se um carro de 10.000. Pagou-se a prazo o valor total do carro. 

iii. Pagamento de água no valor de 100. 

iv. Quitação do carro. 

v. Recebi 10.000 por um trabalho. 
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Resolução Raciocínio 

 

Ativo Passivo 

 

Patrimônio Líquido 

 

 

Total Ativo Total Passivo 

 

 

Desenha-se a estrutura do 
balanço. Note que já 
subdividimos o passivo. Na parte 
antes do patrimônio virão às 
obrigações e abaixo todo o 
resultado da empresa mais o 
capital que foi investido. 

 

Ativo Passivo 

 

Patrimônio Líquido 

Bancos = 20.000 

Capital = 20.000 

Total Ativo = 20.000 Total Passivo = 20.000 

Soma-se o total é ele deve bater, isto é, dar o 
mesmo resultado 

I. A primeira transação é a 
abertura da empresa. O dinheiro 
inicial é o capital que investimos, 
portanto criamos uma conta 
chamada Capital no patrimônio e 
alocamos estes 20.000 para lá. 

A contra partida3 desta 
transação, isto é, sua colocação 
no lado oposto do demonstrativo 
é feita em uma conta chamada 
de Bancos. Lá em bancos 
colocamos 20.000. 

 

Ativo Passivo 

Financiamento = 10.000 

Patrimônio Líquido 

Bancos = 20.000 

Veículos = 10.000 

Capital = 20.000 

Total Ativo = 30.000 Total Passivo = 30.000 

Somou-se o balanço e bateu. 

II. A segunda transação é a 
compra de um bem. Este carro 
vai para uma conta criada no 
ativo com o nome de veículos 
contendo 10.000. 

Sua contra partida é uma 
obrigação no passivo de 10.000. 
Esta obrigação será depositada 
em uma conta chamada 
Financiamento. 

                                            
3 Contra partida é o termo utilizado para indicar a ligação entre passivo e o passivo. Em outras palavras, 
contra partida é o outro lado da mesma moeda. Um lado paga (passivo), o outro recebe (ativo). 
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Resolução Raciocínio 

Ativo Passivo 

Financiamento = 10.000 

Patrimônio Líquido 

Bancos = 19.900 

Veículos = 10.000 

Capital = 20.000 

Água = (100) 

Total Ativo = 29.900 Total Passivo = 29.900 

Soma-se e bate. Nunca se esqueça de que 
despesas são negativas e deduzem os valores 
no balanço. 

III. A 3ª transação é o 
pagamento de uma conta, isto é, 
uma despesa. O pagamento de 
contas significa que sairá dinheiro 
do caixa ou do banco. 

Portanto, Tiramos 100 da conta 
Bancos. 

Sua contra partida é em uma 
conta de despesa4 no 
patrimônio líquido.  

Ativo Passivo 

 

Patrimônio Líquido 

Bancos = 9.900 

Veículos = 10.000 

Capital = 20.000 

Água = (100) 

Total Ativo = 19.900 Total Passivo = 19.900 

. 

IV. Quanto ao pagamento do 
carro, tiramos o dinheiro do 
banco, pagamos e em contra 
partida removemos a conta que 
tínhamos a pagar no passivo. 

Ativo Passivo 

 

Patrimônio Líquido 

Bancos = 19.900 

Veículos = 10.000 

Capital = 20.000 

(-) Água = (100) 

(+) Receita = 10.000 

Total Ativo = 29.900 Total Passivo = 29.900 

Somamos, bateu. O Balanço Fechou. 

V. Quando recebemos algo 
por nosso trabalho, esta 
transação é registrada na entrada 
do recurso financeiro, só depois 
de registrada que é colocada no 
banco. 

Como falamos, as entradas e 
saídas são demonstradas no 
patrimônio. 

A partida é uma conta chamada 
receita5 somando o 
patrimônio, a contra partida é 
uma entrada de 10.000 no 
banco.  

 

                                            
4 Despesa é sempre negativa e o número negativo é representado entre parênteses. 
5 Toda receita é positiva. 
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Exercício 1: Total do Ativo será: 60.000. 

Faça a partida e a contra-partida para as seguintes transações e escreva o raciocínio 
passo a passo. 

i. Abertura de uma empresa com capital de 30.000, valor depositado no banco. 

ii. Compra a prazo de equipamentos de informática, 20.000. 

iii. Compra a vista de um carro, 10.000. 

iv. Pagamento do aluguel, 2.000. 

v. Receita de prestação de serviço, 15.000. 

vi. Pagamento de despesas com salários. 

 

 

 

Resolução Exercício 1: 

 

Ativo Passivo 

 

 

Patrimônio Líquido 

 

 

 

 

 

Total Ativo Total Passivo 

 

. 
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Exercício 2: Total do Passivo será 90.000. 

Faça a partida e a contra-partida para as seguintes transações e escreva o raciocínio 
passo a passo. 

i. Abertura de uma empresa com capital de 50.000, valor depositado no banco. 

ii. Compra a vista de móveis e utensílios, 20.000. 

iii. Receita de prestação de serviços, à vista, 20.000. 

iv. Pagamento de impostos, 5.000. 

v. Pagamento do salário do pessoal, 5.000. 

vi. Compra a prazo de um terreno, 30.000. 

 

 

Resolução Exercício 2: 

 

Ativo Passivo 

 

 

Patrimônio Líquido 

 

 

 

 

 

Total Ativo Total Passivo 

 

. 
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1.2 Demonstrativo Econômico (DRE6): 

As despesas e receitas são postas no patrimônio líquido, porém não uma a uma como 
fizemos, elas são colocadas em ordem de Receita a despesas no demonstrativo 
econômico ou DRE e apenas o resultado vai para o patrimônio líquido. 

Portanto, anotamos as receitas acima, despesas abaixo. Subtrai-se das receitas as 
despesas e coloca-se o resultado no PL7. 

No exercício a seguir, não haverá a necessidade de colocar as contas em ambos os 
lados. Isso já foi feito. Queremos apenas que encaixe as contas e seus valores nos 
devidos lugares, o resultado do DRE no PL e some ativo e passivo para ver se bate. 

O intuito é que você guarde o tipo de conta que é de ativo, o tipo de conta que 
pertence ao passivo, ao PL e ao DRE. 

 

Exercício 3: Total do Balanço será: 273.700. 

Encaixe os valores no demonstrativo financeiro utilizando o demonstrativo econômico 
para as entradas e saídas efetivas de dinheiro da empresa. 

i. Moveis e utensílios = 35.000; 

ii. Despesas de aluguel = 11.000; 

iii. Receita de serviços = 192.300; 

iv. Caixa = 3.700; 

v. Despesas com impostos = 
10.600; 

vi. Capital = 70.000; 

vii. Duplicatas a receber = 93.100; 

viii. Duplicatas a pagar = 23.100; 

ix. Veículos = 53.000; 

x. Despesas de salários = 24.000; 

xi. Despesas com comissões = 
9.300; 

xii. Títulos a receber = 38.400; 

xiii. Empréstimos a pagar = 48.00; 

xiv. Despesas com seguros = 4.800; 

xv. Imóveis = 50.500. 

 

                                            
6 DRE = Demonstrativo de Resultado do Exercício 
7 PL = Patrimônio Líquido. 
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Resolução Raciocínio 
 

Ativo Passivo 
 
Patrimônio Líquido 

 

 
Total Ativo Total Passivo 

 

DRE 
(+) Receitas: 

 
(-) Despesas: 

 
Lucros ou Prejuízos =  

. 

Desenha-se a estrutura do 
balanço. Note que já 
subdividimos o passivo. Na parte 
antes do patrimônio virão as 
obrigações e abaixo o PL que 
contém as contas: Capital e 
Lucros ou Prejuízos 
Acumulados. 

Também desenhamos a 
estrutura do DRE que é onde 
apuramos os lucros ou prejuízos 
acumulados para lançarmos no 
PL. 

Procure resolver também o exemplo 1 e os exercícios 1 e 2 novamente na próxima 
página antes de olhar o resultado após a folha de exercício. 

Lembre-se que o exemplo primeiro e os exercícios 1 e 3 são requeridos fazer a partida 
e a contra-partida, já o exercício 3 não. 

 

Exercício 3: 

Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: 

 

(-) Despesas: 

Patrimônio Líquido 

 

 

Total Ativo =  Total Passivo =  Lucros ou Prejuízos = 

 

. 
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Exemplo 1: 

Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: 

 

Patrimônio Líquido (-) Despesas: 

 

 

 

Total Ativo Total Passivo Lucros ou Prejuízos = 

 

/ 

Exercício 1: 

Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: 

 

Patrimônio Líquido (-) Despesas: 

 

 

 

Total Ativo Total Passivo Lucros ou Prejuízos = 

 

/ 

Exercício 2: 

Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: 

 

Patrimônio Líquido (-) Despesas: 

 

 

 

Total Ativo Total Passivo Lucros ou Prejuízos = 

 

/ 
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Exemplo 1 (RESULTADO): 

Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: 

Receita = 10.000 

Patrimônio Líquido (-) Despesas: 

Bancos = 19.900 

Veículos = 10.000 

Capital = 20.000

Lucros e Prejuízos 
Acumulados = 9.900

Água = 100 

Total Ativo = 29.900 Total Passivo = 29.900 Lucros ou Prejuízos = 9.900 

/ 

Exercício 1 (RESULTADO): 

Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: Financiamento dos 
materiais de inf. = 

20.000
Receita de prestação de 

serviços = 15.000 

Patrimônio Líquido (-) Despesas: 

Banco = 15.000 

Equipamentos de 
Informática = 20.00 

Veículos = 10.00 

Duplicatas a receber = 
15.000 

Capital = 30.000

Lucros e prejuízos 
Acumulados = 10.000

Aluguel = 2.000 

Salários = 3.000 

Total Ativo = 60.000 Total Passivo = 60.000 Lucros ou Prejuízos = 10.000 

/ 

Exercício 2 (RESULTADO): 

Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: Financiamento do 
terreno = 30.000 Receita = 20.000 

Patrimônio Líquido (-) Despesas: 

Bancos = 40.000 

Móveis e Utensílios = 
20.000 

Terrenos = 30.000 
Capital = 50.000

Lucros ou Prejuízos 
Acumulados = 10.000

Impostos = 5.000 

Salários = 5.000 

Total Ativo = 90.000 Total Passivo = 90.000 Lucros ou Prejuízos = 10.000 

/ 
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Exercício 3 (RESULTADO): 

 

Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: 

Receita de serviços = 
192.300 

(-) Despesas: 

Duplicatas a pagar = 
23.100

Empréstimos a pagar = 
48.00

Patrimônio Líquido 

Caixa = 3.700 

Moveis e utensílios = 
35.000 

Duplicatas a receber = 
93.100 

Veículos = 53.000 

Títulos a receber = 38.400 
Imóveis = 50.500 

Capital = 70.000

Lucros ou Prejuízos 
Acumulados = 132.600

Despesas de aluguel = 
11.000 

Despesas com impostos = 
10.600 

Despesas de salários = 
24.000 

Despesas com comissões = 
9.300 

Despesas com seguros = 
4.800 

Total Ativo = 273.700 Total Passivo = 273.700 Lucros ou Prejuízos = 
132.600 

 

 

Exercício 4: Total do Demonstrativo:28.300 

Monte os demonstrativos financeiro e econômico, isto é, o balanço patrimonial e o DRE 
– demonstrativo de resultado do exercício. 

i. Abertura da empresa com capital de 20.000, valor posto no caixa. 

ii. Compra a prazo de um computador, 2.000. 

iii. Compra a vista de móveis e utensílios, 6.000. 

iv. Pagamento de despesas de luz, 200. 

v. Receita oriunda de prestação de serviços à empresa Âncora, a prazo, 10.000. 

vi. Pagamento do aluguel, 2.000. 

vii. Pagamento de salários, 1.500. 
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Exercício 4: 

 

Ativo Passivo DRE 

 

 

(-) Despesas: 

Patrimônio Líquido 

 

 

Total Ativo =  Total Passivo =  Lucros ou Prejuízos =  

 

. 

 

2 INTRODUÇÃO BÁSICA A INDICADORES 
Os indicadores são as ferramentas mais importantes da contabilidade, porém não basta 
simplesmente saber fazer as contas (que nada mais são que as quatro operações 
básicas). O mais importante é o que fazer com os resultados. 

A base para a explicação destes indicadores será o exercício 4. 

2.1 Rentabilidade: 

A fórmula para identificar a rentabilidade da sua gestão é: %___100
Capital
Lucro

=× , portanto 

para nossa empresa do exercício 4 possui uma rentabilidade de: 

%3210032.0100
000.20

300.6
100

Capital
Lucro

Þ×\×\× . Supondo que este foi o primeiro ano da 

empresa, a análise é positiva. Nenhum investimento no mercado financeiro, por 
exemplo, poderia render tanto. Compare com fundos de seu banco. 

Com um raciocínio simples deste (acrescido de mais dados que veremos) viabilizamos 
ou não a abertura de uma empresa. 
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2.2 Pay back8: 

Podemos também, se o lucro estimado é razoável, prever, mais ou menos (digo isso 
pelas intempéries da vida) em quanto tempo teremos de volta o retorno do investimento 
que fizemos na empresa. 

A fórmula é simples: períodos___
Lucro

Capital
@ , Isto é, se o balanço em questão for anual, o 

período será anual. Vejamos o exemplo da nossa empresa do exercício 4, onde 
representamos o primeiro ano de exercício da empresa. 

anos 3 175.3
300.6
000.20

Lucro
Capital

@Þ=\ . Se a empresa realmente mantiver este lucro, em 

aproximadamente três anos todo o capital investido já terá retornado aos investidores. 

 

Exercício 5: 

Ache e analise os indicadores acima dos exercícios de 1 a 5. 

 

Exercício Índice Fórmula Indica 20xx 

Rentabilidade %___100
Capital
Lucro

=×  
Indica em porcentagem o quanto 
representa o lucro em relação ao 
capital investido. 

% 

Pay back períodos___
Lucro

Capital
@  

Indica em períodos, quanto tempo 
o capital será pago pelo lucro da 
empresa. 

 

E
xe

rc
íc

io
 1

 

Comentários  

 

 

Rentabilidade %___100
Capital
Lucro

=×  
Indica em porcentagem o quanto 
representa o lucro em relação ao 
capital investido. 

% 

Pay back períodos___
Lucro

Capital
@  

Indica em períodos, quanto tempo 
o capital será pago pelo lucro da 
empresa. 

 

E
xe

rc
íc

io
 2

 

Comentários  

 

                                            
8 Tempo de retorno do investimento. 
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Rentabilidade %___100
Capital
Lucro

=×  
Indica em porcentagem o quanto 
representa o lucro em relação ao 
capital investido. 

% 

Pay back períodos___
Lucro

Capital
@  

Indica em períodos, quanto tempo 
o capital será pago pelo lucro da 
empresa. 

 

E
xe

rc
íc

io
 3

 

Comentários  

 

 

Rentabilidade %___100
Capital
Lucro

=×  
Indica em porcentagem o quanto 
representa o lucro em relação ao 
capital investido. 

%

Pay back períodos___
Lucro

Capital
@  

Indica em períodos, quanto tempo o 
capital será pago pelo lucro da 
empresa. 

E
xe

rc
íc

io
 4

 

Comentários 

 

 

Rentabilidade %___100
Capital
Lucro

=×  
Indica em porcentagem o quanto 
representa o lucro em relação ao 
capital investido. 

%

Pay back períodos___
Lucro

Capital
@  

Indica em períodos, quanto tempo o 
capital será pago pelo lucro da 
empresa. 

E
xe

rc
íc

io
 5

 

Comentários 
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2.3 Algumas dicas: 

ü Antes de abrir uma empresa, faça um estudo de viabilidade. 

ü Apesar de balanço ser caracterizado como contagem de estoques, o balanço 
patrimonial é muito mais do que isto, é o demonstrativo financeiro da empresa. 

ü A grande maioria dos empresários brasileiros não estão preparados para as 
pressões dos impostos do mercado atual. Uma empresa só crescerá quando, em 
seu planejamento estiver incluso os impostos. 

ü A empresa deve solicitar do contador o balanço gerencial mensalmente. 

ü A contabilidade precisa do diário. Em empresas grandes e inteligentes, cada setor 
tem um responsável por inserir os dados financeiros no sistema referente ao seu 
setor e com uma senha individual. 

ü Você pode garantir um ano desempregado mantendo seu nível de vida se aplicar 
20% de seu salário todo mês. 

ü Trabalhe com planejamento. 

ü Achar os números é fácil, cobre o seu professor para ele lhe ensinar como 
interpreta-los e o que fazer com a interpretação. 

ü Estar organizado a ponto de conseguir segurar ao máximo as despesas e fazer com 
que a relação entre o que você ganha e gasta sobre dinheiro você terá sempre 
uma vida boa financeiramente. Por isso que muitos que ganham pouco, têm mais 
que outros que ganham muito mais gastam mais do que ganham. Trabalhe, insisto, 
com planejamento. 

ü Antes de abrir uma empresa, analise o segmento e os impostos incidentes sobre 
este segmento. 

ü Só se apela para o banco com o balanço patrimonial real em mãos, pois analisando 
seus números o banco pode reduzir as taxas de risco do empréstimo. 

ü Leia os livros: “A Meta” de Goldrat da editora Educadora e “O Segredo de Luiza” de 
Fernando Dolabela da editora Cultura. Na escola não aprendemos sobre dinheiro, 
portando leia os livros indicados por nós, inclusive este: Pai Rico Pai Pobre de 
Kiyosaki, Robert T. e Lechter, Sharon L. Editora Campus e também Independência 
Financeira dos mesmos autores. 

ü Procure o software ou literatura sobre  a “Teoria das restrições”. 

ü Aprenda estratégia com os militares, eles antes de avançar firmam posto seguro 
para poderem ser abastecidos mais de perto e voltar seguros caso de errado algo. 

ü Tenha um objetivo (sonho com tempo para ser realizado) ele fará você passar por 
obstáculos de maneira mais fácil, pois o objetivo é maior que as intempéries da vida. 
Com ele, um erro não é o fim, é uma oportunidade de aprender, além de que, se não 
for completamente alcançado, como havia um alvo, próximo foi o acerto. 
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Exercício 6: Total do demonstrativo: 648.500 

Monte os demonstrativos, financeiro e econômico, a analise a rentabilidade e o pay 
back. 

i. Máquinas e equipamentos, 
200.000; 

ii. Despesas com salários, 320.000; 

iii. Duplicatas a pagar (longo prazo), 
150.000; 

iv. Despesas com impostos 80.000; 

v. Caixa, 500; 

vi. Duplicatas a receber, 30.000; 

vii. Veículos, 50.000; 

viii. Impostos a pagar, 15.000; 

ix. Capital, 300.000; 

x. Empréstimos a receber, 40.000; 

xi. Terrenos, 80.000; 

xii. Receita de prestação de serviço, 
800.000; 

xiii. Edifícios, 150.000; 

xiv. Bancos, 3.000; 

xv. Empréstimos a pagar, 20.000; 

xvi. Moveis e utensílios, 80.000; 

xvii. Despesas com comissões, 
200.000; 

xviii. Aplicações financeiras, 15.000; 

Despesas com aluguel, 36.500. 

 

Exercício 6: 

 

Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: 

 

 

(-) Despesas: 

Patrimônio Líquido 

 

 

 

 

 

 

Total Ativo =  Total Passivo =  Lucros ou Prejuízos = 
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Exercício Índice Fórmula Indica 20xx 

Rentabilidade %___100
Capital
Lucro

=×  
Indica em porcentagem o 
quanto representa o lucro em 
relação ao capital investido. 

% 

Pay back períodos___
Lucro

Capital
@  

Indica em períodos, quanto 
tempo o capital será pago pelo 
lucro da empresa. 

 

E
xe

rc
íc

io
 6

 

Comentários  

 

 

3 MECANISMO DÉBITO E CRÉDITO: 
Como estávamos fazendo anteriormente era só didaticamente, não pode ser feito na 
vida real. Na realidade são criados os demonstrativos se utilizando fichas. Uma ficha 
para cada conta dos demonstrativos. 

Nestas fichas são feitos os lançamentos diários em cada conta dos demonstrativos e, 
ao final, é o resultado destas fichas que formam o balanço. O nome destas fichas pode 
ser razonete. 

Para ficar fácil a compreensão deste mecanismo simples, ao invés de utilizarmos fichas 
reais, utilizaremos o que chamaremos de contas “T”, e para explicar o débito e o crédito 
utilizaremos uma tabela simples que deve ser memorizada. 

Sobre o T (que está simbolizando o razonete, porém sem as colunas de data e 
descrição), coloca-se o nome da conta; a sua direita sempre será “creditado” valor e a 
esquerda sempre será “debitado” valor. 

NB: O mais importante no mecanismo é a quebra do paradigma que diz que crédito 
aumenta e débito diminui. Contabilmente funciona segundo a tabela abaixo. Decore-a! 

3.1 Tabela de Débito e Crédito: 

Contas de... Aumenta-se por... Diminui-se por... 

Ativo Débito ß Crédito à 

Passivo Crédito à Débito ß 

DRE - Receitas Crédito à ----------- 

DRE - Despesas Débito ß ----------- 

 

Vamos a um exemplo para entendermos melhor: 
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Exemplo 

Faça os razonetes, o Demonstrativo Financeiro e o DRE das seguintes transações. 

i. Abertura da empresa com 100.000, valor depositado no banco. 

ii. Compra a prazo de equipamentos de informática 15.000. 

iii. Receita de prestação de serviços a prazo 18.000. 

iv. Pagamento de despesa de aluguel 2.000. 

 

Resolução 

 

Raciocínio “i”: Banco é uma conta do ativo, colocando os 
valores estamos alimentando e como no ativo aumenta-se 
por débito colocamos do lado esquerdo do T 100.000. 

 

 

 

Raciocínio “i”: Para cada lançamento efetuado de um 
lado do T deve ser feito outro em contrapartida do outro 
lado, portanto, para equilibrar, abrimos outro razonete 
com o nome de “Capital”. Capital é uma conta do 
Patrimônio Líquido; Patrimônio Líquido aumenta-se por 
crédito, portanto lançamos do lado direito. Assim os 
lançamentos de abertura da empresa estão equilibrados. 

 

 

Raciocínio “ii”: Equipamentos de Informática é uma conta 
do ativo e de acordo com a tabela, contas do ativo 
aumentam-se por débito, portanto lançamos do lado 
esquerdo do razonete 15.000. 

 

 

Raciocínio “ii”: Contas a pagar é a contrapartida de 
equipamentos de informática uma vez que para adquirir 
um ativo gerou-se uma conta a ser paga a prazo. Contas 
a prazo são contas do passivo e de acordo com a tabela, 
contas de passivo aumenta-se por crédito assim o 
lançamento de 15.000 deverá ser feito do lado direito do 
razonete de uma conta chamada contas apagar. 

Conta Banco
100.000

C a p ita l
1 0 0 .0 0 0

E q u ip  In fo rm á tic a
1 5 .0 0 0

C o n ta s  à  p a g a r
1 5 .0 0 0
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Raciocínio “iii”: Receita de prestação de serviços é uma 
conta de “Receitas”. De acordo com a tabela receitas 
aumenta-se por crédito e portanto, deverão ser lançadas do 
lado direito de uma conta T chamada receitas o valor de 
18.000. 

 

Raciocínio “iii”: Contas a receber é a contrapartida de 
receitas (a prazo) uma vez que o pagamento dos 
serviços será feito não à vista e gerando uma conta a ser 
recebida. Contas a receber é uma conta do ativo e de 
acordo com a tabela, ativo aumenta-se por débito, por 
tanto o lançamento da receita a prazo deverá ser lançada 
do lado esquerdo de sua conta T. 

Se a prestação de serviços fosse paga a vista então a sua contrapartida seria a conta 
banco, ou seja, dinheiro no banco. 

 

Raciocínio “iv”: Pagamento de aluguel é uma conta de 
“despesas” e de acordo com a tabela despesas aumenta-se 
por débito, portanto deverão ser lançados 2.000 do lado 
esquerdo do T. 

 

Como o pagamento do aluguel foi efetuado à vista a sua contrapartida é na conta 
“Banco”, pois o dinheiro saiu do banco para fazer o pagamento. Se o pagamento fosse 
a prazo a contrapartida seria em contas a pagar. 

 

Raciocínio “iv”: O dinheiro do pagamento do aluguel saiu 
do banco, como banco é uma conta do ativo e ativo 
diminui-se por crédito o lançamento deverá ser feito do 
lado direito da conta banco. Observe, já haviam 100.000 
no banco, com o crédito de 2.000 sobraram 98.000. 

É este o valor que irá para o balanço patrimonial. 

 

NB: Não é necessário abrir dois razonetes com o mesmo nome pois cada um deles 
pode receber quantos lançamentos forem necessários. Após realizar todos os 
lançamentos e realizar os cálculos colocando os resultados abaixo de cada razonete e 
só transferir os resultados para o Demonstrativo Financeiro e para o DRE como está 
demonstrado abaixo. 

R e ce ita s
1 8 .0 0 0

C o n ta s  à  re c e b e r
1 8 .0 0 0

D e sp e sa  d e  A lu g u e l
2 .0 0 0

Conta Banco
100.000 2.000

98.000
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Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: Contas á pagar = 15.000

Receita = 18.000 

 

Patrimônio Líquido (-) Despesas: 

Bancos = 98.000 

Equip.Informática = 15.000 

Duplic. a receber = 18.000 

 

Capital = 100.000

Lucros e Prejuízos 
Acumulados = 16000

Aluguel = (-2.000) 

Total Ativo = 131.000 Total Passivo = 131.000 Lucros ou Prejuízos       = 
16.000 

/ 

 

Calcule agora os índices deste pequeno exemplo: 

 

Exemplo Índice Fórmula Indica 20xx 

Rentabilidade 
%___100

Capital
Lucro

=×  
Indica em porcentagem o quanto 
representa o lucro em relação ao 
capital investido. 

 

% 

Pay back 
períodos___

Lucro
Capital

@  
Indica em períodos, quanto 
tempo o capital será pago pelo 
lucro da empresa. 

 

Capacidade de 
Pagamento 

Banco + caixa – passivo 
= liquidez. 

 

Indica quantos Reais a empresa 
Possui para cada Real devido, ou 
seja, indica se ela tem boa saúde. 

 

E
xe

m
p

lo
 

Comentários  
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Exercício 7  

Faça os razonetes, o demonstrativo financeiro, DRE e os indicadores de rentabilidade, 
pay back e capacidade de pagamento das seguintes transações. 

i. Abertura da empresa com capital de 150.000 valor depositado no banco. 

ii. Compra à vista de móveis e utensílios 18.000 

iii. Pagamento de despesas de salários  5.000 

iv. Receita de prestação de serviços á prazo 50.000 

v. Compra a prazo de um veículo  25000 

vi. Compra a prazo de equipamentos de informática  20.000 

Razonetes: 
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Demonstrativo Financeiro e Econômico: 

 

Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: 

 

 

Patrimônio Líquido (-) Despesas: 

 

 

 

 

Total Ativo = Total Passivo =  

 

Lucros ou Prejuízos =  

 

 

Exercício Índice Fórmula Indica 20xx 

Rentabilidade 
%___100

Capital
Lucro

=×  
Indica em porcentagem o quanto 
representa o lucro em relação ao 
capital investido. 

 

% 

Pay back 
períodos___

Lucro
Capital

@  
Indica em períodos, quanto 
tempo o capital será pago pelo 
lucro da empresa. 

 

Capacidade de 
Pagamento 

Banco + caixa – passivo 
= liquidez. 

 

Indica quantos Reais a empresa 
Possui para cada Real devido, ou 
seja, indica se ela tem boa saúde. 

 

E
xe

rc
íc

io
 7

 

Comentários  
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Exercício 8  

Faça os razonetes, o demonstrativo financeiro, o DRE e os indicadores de 
rentabilidade, pay back e capacidade de pagamento das seguintes transações. 

I. Abertura da empresa com capital de 80.000, valor depositado no banco. 

II. Compra à vista de um terreno no valor de 20.000 

III. Compra a prazo de instalações 15.000    

IV. Compra à vista de um veículo 15.000 

V. Receita de prestação de serviços a prazo 20.000 

VI. Pagamento de despesa de aluguel 5.000 

VII. Receita de prestação de serviços 10.000 

VIII. Pagamento de despesas de salários 5.000 

IX. Pagamento de 10% de saldo de contas a pagar 

X. Empréstimos a sócios 5.000 
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Razonetes: 
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Demonstrativo Financeiro e Econômico: 

 

Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: 

 

 

Patrimônio Líquido (-) Despesas: 

 

 

 

 

Total Ativo = Total Passivo =  

 

Lucros ou Prejuízos =  

 

 

 

Exercício Índice Fórmula Indica 20xx 

Rentabilidade 
%___100

Capital
Lucro

=×  
Indica em porcentagem o quanto 
representa o lucro em relação ao 
capital investido. 

 

% 

Pay back 
períodos___

Lucro
Capital

@  
Indica em períodos, quanto 
tempo o capital será pago pelo 
lucro da empresa. 

 

Capacidade de 
Pagamento 

Banco + caixa – passivo 
= liquidez. 

 

Indica quantos Reais a empresa 
Possui para cada Real devido, ou 
seja, indica se ela tem boa saúde. 

 

E
xe

rc
íc

io
 7

 

Comentários  
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4 GRUPOS DE CONTAS DO BALANÇO 
Os demonstrativos são separados em grupos para facilitas a localização das contas 
assim como o calculo dos indicadores que aprenderemos. Ensinaremos os grupos de 
contas um a um e indicaremos o nome das contas que normalmente estão contidas em 
um balanço patrimonial de uma empresa comercial. 

4.1 Demonstrativo Financeiro 
4.1.1 Ativo: 

 Ativo Circulante: 

São todas aquelas contas que serão realizadas no prazo de um ano, ou seja, se 
transformarão em Dinheiro dentro deste período 

 Ativo Realizável em longo prazo: 

São todas aquelas contas que serão realizadas num prazo superior a um ano, ou 
exercício, um exemplo desta conta é empréstimos a sócios. 

 Ativo Permanente: 

§ Permanente Imobilizado: Instalações, equipamentos, veículos,etc; 

§ Permanente Diferido: desenvolvimento de um novo produto até o momento que 
este vai para o mercado, a partir daí passa a ser despesa; 

§ Permanente Investimento: que a empresa possuir como ações de outras 
companhias. 

4.1.2 Passivo: 

 Passivo Circulante: 

São todas aquelas contas que precisam ser pagas dentro de no máximo um ano. 

 Passivo Circulante exigível em longo prazo: 

São todas aquelas contas que precisam ser pagas num prazo superior a um ano, ou um 
exercício, ou seja, as dívidas de longo prazo como financiamentos e outras. 

 Patrimônio líquido: 

São a conta Capital, Lucros e prejuízos acumulados (que é o resultado do DRE) e 
quando a empresa possui, também reservas para o próximo exercício. 

 

Cada grupo possui um subtotal separado, o que facilitará os cálculos de muitos 
indicadores que veremos. 
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4.2 Demonstrativo Econômico ou DRE9: 
 Receitas: 

São somadas aqui todas as entradas efetivas de recursos monetários que a empresa 
recebeu. Somente as entradas realmente efetivadas. Contas a receber não entram 
aqui. 

Antes do subtotal deste grupo há a retirada dos impostos incidentes sobre as vendas. 
Não o IR, somente os impostos sobre as vendas, devoluções e abatimentos. 

O subtotal deste grupo se chama Receita Operacional Bruta. 

 CMV – Custo da mercadoria vendida: 

São subtraídos aqui todos os custos que a empresa teve de compra do material. 

O subtotal deste grupo se chama Lucro Bruto. 

 Despesas operacionais: 

São subtraídas aqui as despesas com vendas e as despesas administrativas. 

O subtotal deste grupo se chama Resultado da Atividade e indica se a empresa está 
tendo bons resultados com a atividade operacional dela. Isto é, antes dos resultados de 
investimentos que vêm a seguir. 

 Despesas e receitas não operacionais: 

Todas as receitas que não se originaram da atividade operacional da empresa são 
somadas aqui, assim como todas as despesas não operacionais como juros, etc, são 
subtraídas aqui. 

O subtotal deste grupo se chama Lucro Antes do Imposto de Renda: 

 Impostos e contribuições: 

Aqui são subtraídos os impostos diversos, de renda e contribuições da empresa, assim 
como a variação cambial caso a empresa trabalhe com dólar e sofra com isso. 

O subtotal deste grupo é o último e é nomeado Lucro Líquido. Lembrando que se for 
negativo é prejuízo. 

 

Vamos agora, dividindo adequadamente o Demonstrativo Financeiro resolver os 
próximos exercícios. 

                                            
9 Demonstrativo de resultado do Exercício. 
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Exercício 9  

Faça os razonetes, o Demonstrativo Financeiro, o DRE e os indicadores de 
rentabilidade, pay back e capacidade de pagamento das contas a seguir. 

 

i. Abertura da empresa com capital de 90.000, valor depositado no banco 

ii. Financiamento de um veiculo em longo prazo 30.000 

iii. Receita de prestação de serviços em longo prazo 30.000 

iv. Pagamento de despesa de salário 10.000 

v. Empréstimos concedidos a sócios em longo prazo 20.000 

vi. Valor de aplicação financeira 10.000 retirando o dinheiro do banco e 
aplicando em curto prazo. 

vii. Compra em curto prazo de máquinas e equipamentos 15.000 
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Razonetes: 
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20xx 20xx
Ativo Circulante Passivo Circulante

Total Circulante -R$                       Total Circulante -R$                       
Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo

Total Realizável LP -R$                       
Total Circulante + Realizável -R$                       
Permanente Investimentos Total Exigível LP -R$                       

Total Exigível + Circulante -R$                       
Patrimônio Liquido

Permanente Imobilizado

Total do Patrimônio -R$                       
Total do Passivo -R$                       

Permanente Diferido

20xx
Total do Permanente -R$                       Dias do Período 360
Total do Ativo -R$                       

Ativo Passivo
Demonstrativo Financeiro
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20xx
Receitas /Vendas Brutas:

Total Receita Operacional Líquida (ROL): -R$                     
Custos das Mercadorias Vendidas (CMV):

Total Lucro Bruto: -R$                     
Despesas:

Total Resultado da Atividade: -R$                     

Total Lucro Operacional: -R$                     

Lucro Antes do Imposto de Renda: -R$                     

Lucro Líquido: -R$                     
Dividendos

Demonstrativo Econômico
DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício
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Exercício Índice Fórmula Indica 20xx 

Rentabilidade 
%___100

Capital
Lucro

=×  
Indica em porcentagem o quanto 
representa o lucro em relação ao 
capital investido. 

 

% 

Pay back 
períodos___

Lucro
Capital

@  
Indica em períodos, quanto 
tempo o capital será pago pelo 
lucro da empresa. 

 

Capacidade de 
Pagamento 

Banco + caixa – passivo 
= liquidez. 

 

Indica quantos Reais a empresa 
Possui para cada Real devido, ou 
seja, indica se ela tem boa saúde. 

 

E
xe

rc
íc

io
 7

 

Comentários  
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5 BALANÇO DE ABERTURA 
O primeiro balanço acontece quando a empresa já está aberta, porém antes de iniciar 
as atividades. 

Existe uma diferença entre o balanço da empresa ou pessoa jurídica e o balanço 
pessoal ou pessoa física. A diferença está no patrimônio líquido onde para pessoa 
jurídica existe a conta capital que é aquele que está no contrato de abertura da 
empresa enquanto no balanço da pessoa física não existe esta conta, por isso na hora 
de bater o balanço existe uma diferença. 

· Pessoa jurídica: subtrai-se do ativo total a soma do passivo circulante, do 
passivo exigível em longo prazo e do capital para apurar o lucro acumulado. 

Lucro = Ativo Total – (PC + PELP + Capital) 

· Pessoa Física: subtrai-se do ativo total a soma do passivo circulante e do 
passivo exigível em longo prazo para apurar o lucro acumulado. 

Lucro = Ativo Total – (PC + PELP) 

6 DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO 
Os itens imobilizados devem seguir rigorosamente, através de data de compra, suas 
depreciações que são calculadas através de taxas anuais de depreciação. 

A partir do balanço é possível, portanto, verificar a situação atual, a necessidade de 
manutenção ou mesmo da substituição destes imobilizados. A depreciação é uma conta 
que subtrai dentro do grupo do Ativo Permanente. 

6.1 Fórmula da depreciação anual 

Para encontrar a depreciação anual divide-se o valor total do bem em questão pela sua 
vida útil. 

Bem do  ÚtilVida
Bem do TotalValor 

Anual Taxa = . 
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6.2 Vida útil do imobilizado 

Para identificar a vida útil dos equipamentos convencionou-se a tabela abaixo: 

Taxas de depreciação por ano 

Edifícios 4% 

Máquinas e equipamentos 10% 

Veículos 20% 

Móveis e utensílios 10% 

Hardware 25% 

Nota i: quando a depreciação chega a 100% o imobilizado continua no balanço pois ele 
ainda existe fisicamente, porém continua no balanço tanto o valor do bem quanto a sua 
depreciação apesar de originar um resultado zero (valor total do bem – o mesmo valor 
de sua depreciação). 

 

6.3 A partida e a contra-partida nos razonetes: 
Depreciação (do imobilizado tal) é uma conta redutora do ativo, localizada após o 
imobilizado em questão, portanto a redução do ativo se da por crédito (lado direito). 

A contrapartida é uma também chamada depreciação (acumulada) localizada no DRE 
como despesa. Despesa se aumenta por débito e, portanto o balanço baterá. 

 

 

Exercício 10  

Faça os razonetes, o Demonstrativo Financeiro e o DRE das transações a seguir. Não 
esqueça que um exercício já passou. Calcule a depreciação. 

i. Constituição da empresa com capital de 80.000, valor depositado no banco. 

ii. Compra à vista de um veículo 15.000 

iii. Compra a prazo de máquinas e equipamentos em curto prazo 30.000 

iv. Receita de prestação de serviços á vista 10.000 

v. Pagamento de despesas de aluguel 5.000 
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Razonetes 
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20xx 20xx
Ativo Circulante Passivo Circulante
1Caixa 1Fornecedores Nacionais
2Bancos 2Fornecedores Estrangeiros
3Duplicatas a Receber 3Financiamento Bancário
4Estoques 4Desconto de Duplicatas
5Adiantamentos 5Sal. /Tributos /Contrib.
6Impostos a Recuperar 6Adiantamentos a Clientes
Despesas Antecipadas 7Imposto de Renda
Outras Contas Outras Contas
Outros Financ. Concedidos Outras Fontes de Caixa
Outros Usos de Caixa Outros Financ. Recebidos
Total Circulante Total Circulante
Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo
Empresas Ligadas Empresas Ligadas
Outros Realizáveis Financ. Instit. Crédito

Fornecedores Estrangeiros
Total Realizável LP Impostos Parcelados
Total Circulante + Realizável Outras Contas
Permanente Investimentos Total Exigível LP
Investimentos Diversos Total Exigível + Circulante
Investimentos Lig /Controle Patrimônio Liquido

Capital Integralizado
Permanente Imobilizado Lucros /Prej. Acumulados
Moveis e Utensílios Reavaliação
Maquinas e Equipamentos Reservas de Capital
Equipamentos de Informática Resultado Exercício Futuro
Veículos Total do Patrimônio
Imóveis Total do Passivo
Terrenos

Permanente Diferido
Pesquisa

20xx
Total do Permanente Dias do Período 360
Total do Ativo -R$                       

Ativo Passivo
Demonstrativo Financeiro
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Componha alguns comentários. 

 

 

 

 

 

 

 

20xx
Receitas /Vendas Brutas:

Receitas /Vendas Brutas:
(-) Devoluções e abatimentos
(-) Imposto Sobre Vendas
Total Receita Operacional Líquida (ROL): -R$                     
Custos das Mercadorias Vendidas (CMV):
CMV

Total Lucro Bruto: -R$                     
Despesas:
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Gerais e Administrativas
Total Resultado da Atividade: -R$                     
(-) Despesas Financeiras
(+) Receitas Financeiras
Total Lucro Operacional: -R$                     
(+-) Resultado da Equivalência Patrimonial
(+) Receitas não Operacionais
(-) Despesas não Operacionais
Outras Contas (D. Médio)
Outras Contas (D. Final)

Lucro Antes do Imposto de Renda: -R$                     
(-) Impostos e Contribuições
(-) Imposto de Renda -R$                     
Variação Cambial
Lucro Líquido: -R$                     
Dividendos

Demonstrativo Econômico
DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício
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7 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL 
A análise vertical e horizontal é uma das ferramentas de medição e interpretação dos 
demonstrativos contábeis de uma empresa (demonstrativo financeiro e demonstrativo 
econômico). E permite o desenvolvimento de questionamentos para a busca de novas 
informações que possibilite a interpretação da real situação econômico-financeira de 
uma empresa. As análises vertical e horizontal se complementam. 

 

7.1 Análise Vertical: 
É um coeficiente ou percentual que demonstra a participação relativa de uma 
determinada conta de um subgrupo sobre sua base, isto é o total de seu lado do 
demonstrativo. 

Com esta análise é possível ver a conta mais representativa do demonstrativo naquele 
exercício. 

Exemplo: 100
TotalValor 
Conta daValor 

AV ×= . O resultado é dado em porcentagem. 

7.1.1 Quando a análise é feita no DRE: 

Quando a análise vertical é feita no demonstrativo financeiro (visto acima), a base para 
a divisão é o valor total seja do ativo como do passivo. 

Quando realizamos esta análise no DRE ou demonstrativo econômico a base para a 
divisão, isto é, o valor total deverá ser sempre o subtotal Receita Operacional Líquida. 

 

7.2 Análise horizontal: 

É um índice que nos permite comparar uma série de períodos nos dando uma 
interpretação histórica e tendo um período previamente escolhido como base de 
cálculo. 

Com esta análise podemos ver claramente o quanto uma conta evoluiu, ou não, de um 
exercício a outro. 

Exemplo: 100100
conta daValor 
conta daValor 

AH
1- xano

 xano

-×= . 

 

 

Pegue três dos exercícios escolhidos ministrados pelo professor e faça a análise 
vertical. Deixe que a horizontal será trabalhada mais adiante. 
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AV AV
Ativo Circulante Passivo Circulante
1Caixa 1Fornecedores Nacionais
2Bancos 2Fornecedores Estrangeiros
3Duplicatas a Receber 3Financiamento Bancário
4Estoques 4Desconto de Duplicatas
5Adiantamentos 5Sal. /Tributos /Contrib.
6Impostos a Recuperar 6Adiantamentos a Clientes
Despesas Antecipadas 7Imposto de Renda
Outras Contas Outras Contas
Outros Financ. Concedidos Outras Fontes de Caixa
Outros Usos de Caixa Outros Financ. Recebidos
Total Circulante Total Circulante
Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo
Empresas Ligadas Empresas Ligadas
Outros Realizáveis Financ. Instit. Crédito

Fornecedores Estrangeiros
Total Realizável LP Impostos Parcelados
Total Circulante + Realizável Outras Contas
Permanente Investimentos Total Exigível LP
Investimentos Diversos Total Exigível + Circulante
Investimentos Lig /Controle Patrimônio Liquido

Capital Integralizado
Permanente Imobilizado Lucros /Prej. Acumulados
Moveis e Utensílios Reavaliação
Maquinas e Equipamentos Reservas de Capital
Equipamentos de Informática Resultado Exercício Futuro
Veículos Total do Patrimônio
Imóveis Total do Passivo
Terrenos

Permanente Diferido
Pesquisa

Total do Permanente Dias do Período 360
Total do Ativo

Ativo Passivo
Demonstrativo Financeiro
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AV
Receitas /Vendas Brutas:

Receitas /Vendas Brutas:
(-) Devoluções e abatimentos
(-) Imposto Sobre Vendas
Total Receita Operacional Líquida (ROL):
Custos das Mercadorias Vendidas (CMV):
CMV

Total Lucro Bruto:
Despesas:
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Gerais e Administrativas
Total Resultado da Atividade:
(-) Despesas Financeiras
(+) Receitas Financeiras
Total Lucro Operacional:
(+-) Resultado da Equivalência Patrimonial
(+) Receitas não Operacionais
(-) Despesas não Operacionais
Outras Contas (D. Médio)
Outras Contas (D. Final)

Lucro Antes do Imposto de Renda:
(-) Impostos e Contribuições
(-) Imposto de Renda
Variação Cambial
Lucro Líquido:
Dividendos

Demonstrativo Econômico
DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício
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AV AV
Ativo Circulante Passivo Circulante
1Caixa 1Fornecedores Nacionais
2Bancos 2Fornecedores Estrangeiros
3Duplicatas a Receber 3Financiamento Bancário
4Estoques 4Desconto de Duplicatas
5Adiantamentos 5Sal. /Tributos /Contrib.
6Impostos a Recuperar 6Adiantamentos a Clientes
Despesas Antecipadas 7Imposto de Renda
Outras Contas Outras Contas
Outros Financ. Concedidos Outras Fontes de Caixa
Outros Usos de Caixa Outros Financ. Recebidos
Total Circulante Total Circulante
Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo
Empresas Ligadas Empresas Ligadas
Outros Realizáveis Financ. Instit. Crédito

Fornecedores Estrangeiros
Total Realizável LP Impostos Parcelados
Total Circulante + Realizável Outras Contas
Permanente Investimentos Total Exigível LP
Investimentos Diversos Total Exigível + Circulante
Investimentos Lig /Controle Patrimônio Liquido

Capital Integralizado
Permanente Imobilizado Lucros /Prej. Acumulados
Moveis e Utensílios Reavaliação
Maquinas e Equipamentos Reservas de Capital
Equipamentos de Informática Resultado Exercício Futuro
Veículos Total do Patrimônio
Imóveis Total do Passivo
Terrenos

Permanente Diferido
Pesquisa

Total do Permanente Dias do Período 360
Total do Ativo

Ativo Passivo
Demonstrativo Financeiro
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AV
Receitas /Vendas Brutas:

Receitas /Vendas Brutas:
(-) Devoluções e abatimentos
(-) Imposto Sobre Vendas
Total Receita Operacional Líquida (ROL):
Custos das Mercadorias Vendidas (CMV):
CMV

Total Lucro Bruto:
Despesas:
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Gerais e Administrativas
Total Resultado da Atividade:
(-) Despesas Financeiras
(+) Receitas Financeiras
Total Lucro Operacional:
(+-) Resultado da Equivalência Patrimonial
(+) Receitas não Operacionais
(-) Despesas não Operacionais
Outras Contas (D. Médio)
Outras Contas (D. Final)

Lucro Antes do Imposto de Renda:
(-) Impostos e Contribuições
(-) Imposto de Renda
Variação Cambial
Lucro Líquido:
Dividendos

Demonstrativo Econômico
DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício
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AV AV
Ativo Circulante Passivo Circulante
1Caixa 1Fornecedores Nacionais
2Bancos 2Fornecedores Estrangeiros
3Duplicatas a Receber 3Financiamento Bancário
4Estoques 4Desconto de Duplicatas
5Adiantamentos 5Sal. /Tributos /Contrib.
6Impostos a Recuperar 6Adiantamentos a Clientes
Despesas Antecipadas 7Imposto de Renda
Outras Contas Outras Contas
Outros Financ. Concedidos Outras Fontes de Caixa
Outros Usos de Caixa Outros Financ. Recebidos
Total Circulante Total Circulante
Realizável a Longo Prazo Exigível a Longo Prazo
Empresas Ligadas Empresas Ligadas
Outros Realizáveis Financ. Instit. Crédito

Fornecedores Estrangeiros
Total Realizável LP Impostos Parcelados
Total Circulante + Realizável Outras Contas
Permanente Investimentos Total Exigível LP
Investimentos Diversos Total Exigível + Circulante
Investimentos Lig /Controle Patrimônio Liquido

Capital Integralizado
Permanente Imobilizado Lucros /Prej. Acumulados
Moveis e Utensílios Reavaliação
Maquinas e Equipamentos Reservas de Capital
Equipamentos de Informática Resultado Exercício Futuro
Veículos Total do Patrimônio
Imóveis Total do Passivo
Terrenos

Permanente Diferido
Pesquisa

Total do Permanente Dias do Período 360
Total do Ativo

Ativo Passivo
Demonstrativo Financeiro
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AV
Receitas /Vendas Brutas:

Receitas /Vendas Brutas:
(-) Devoluções e abatimentos
(-) Imposto Sobre Vendas
Total Receita Operacional Líquida (ROL):
Custos das Mercadorias Vendidas (CMV):
CMV

Total Lucro Bruto:
Despesas:
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Gerais e Administrativas
Total Resultado da Atividade:
(-) Despesas Financeiras
(+) Receitas Financeiras
Total Lucro Operacional:
(+-) Resultado da Equivalência Patrimonial
(+) Receitas não Operacionais
(-) Despesas não Operacionais
Outras Contas (D. Médio)
Outras Contas (D. Final)

Lucro Antes do Imposto de Renda:
(-) Impostos e Contribuições
(-) Imposto de Renda
Variação Cambial
Lucro Líquido:
Dividendos

Demonstrativo Econômico
DRE - Demonstrativo de Resultado de Exercício



CONTABILIDADE 

  Página 50 

 

8 ESTRUTURA FINANCEIRA 
8.1 Estrutura de Capitais: 

Indica como a empresa está administrando seu capital através de percentuais. 

 

8.1.1 Participação de capital de terceiros: 

Este indica o quanto à empresa tomou de capital de terceiro10 para cada cem Reais de 
Capital próprio. Quanto menor for este índice menor a participação de capital de 
terceiros e portanto melhor para a saúde da empresa. 

 

8.1.2 Composição do endividamento: 

Este índice indica a porcentagem de obrigações em curto prazo à empresa possui em 
relação às obrigações totais. Quanto menor o índice menor a participação das  

obrigações de curto prazo e portanto melhor para a empresa pois as dividas de longo 
prazo são mais favoráveis visto que proporcionam uma condição para que esta gere 
caixa para fazer o pagamento. 

 

 

8.1.3  Imobilização do Patrimônio Líquido: 

Este índice indica Quantos Reais a empresa aplicou no Ativo Permanente para cada 
cem Reais do seu Patrimônio líquido, portanto quanto menor o índice melhor para a 
empresa visto que uma imobilização muito alta aumenta a necessidade de capital de 
giro podendo aumentar a necessidade de capital de terceiros. 

 Imobilização dos recursos não correntes: 

Este índice indica qual a porcentagem dos recursos não correntes11 foi destinado ao 
ativo permanente. 

                                            
10 Capital de Terceiros = (Passivo Circulante + Exigível em longo prazo) 

100´
LiquidoPatrimônio
erceirosCapitaldeT

100´
erceiroCapitaldeT
culantePassivoCir

100
Líquido Patrimônio

Permanente Ativo
×

100
LP ExigívelL Patrimonio

Permanente Ativo
×

+
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8.2  Índices de liquidez 
Indicam atreves de índices como está a capacidade de pagamento da empresa naquele 
momento. 

 

8.2.1 Liquidez geral 

Este índice indica o quanto à empresa possui de Ativo circulante e realizável em longo 
prazo para cada um Real de dívida total 

LP a ExigívelCirculante Passivo
LP a RealizavelCirculante Ativo

+
+

 

 

8.2.2 Liquidez corrente 

Este índice indica quanto à empresa possui de Ativo circulante para cada um Real de 
passivo circulante. 

Circulante Passivo
Circulante Ativo

 

 

8.2.3 Liquidez Seca 

Este índice indica quanto à empresa possui de Ativo circulante menos os estoques para 
cada um Real do passivo circulante. 

 

8.3 Ciclo financeiro 
O resultado dos três cálculos abaixo, que geram o ciclo financeiro, nos apresentam o 
período de dias que a empresa teria que emprestar dinheiro em outras fontes, 
normalmente onerosas, para saldar suas contas. 

 

8.3.1 PMRV (prazo médio de recebimento das vendas) 

Este índice indica o  tempo médio que se leva para efetivamente receber  os recursos 
monetários das vendas, ou seja, é o prazo médio concedido aos clientes. 

                                                                                                                                             
11 Recursos não correntes = (Patrimônio Líquido + Exigível em Longo Prazo) 

Circulante Passivo
Receber a ContasiadesDisponibil +

Período do Dias
Líquidas Vendas

Médiareceber  a Contas
×
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8.3.2 PMRE (Prazo médio de rotação dos estoques) 

Este índice indica o tempo médio que a empresa leva entre a compra da matéria prima 
até o término e a venda do produto final. 

 

8.3.3 PMPC (Prazo médio de pagamento das compras) 

Este índice indica o tempo médio que se leva para pagar as compras da matéria prima 
e outros produtos aos fornecedores. 

 

8.3.4 Ciclo Financeiro 

Este índice indica a quantidade de dias que uma empresa leva para cumprir o ciclo de 
produção. Os dias do ciclo financeiro são dias em que a empresa necessita de capital 
próprio ou de capital de terceiro oneroso para cobrir seu caixa. 

CF = PMRV + PMRE – PMPC 

 

Nota i: Os valores das compras podem ser fornecidos pelo setor de compras ou pela 
fórmula: Final  EstoqueInicial  Estoque - CMV + . 

Nota ii:O valor do custo da mercadoria vendida é o valor disposto no DRE. Pode ser 
encontrado também pela fórmula: Estoque inicial + Compras - Estoque Final. 

 

 

8.4  Indicadores do endividamento 

Apresenta-nos qual é a política de negócios da a empresa, se ela cresce, monta capital 
e depois faz seus investimentos ou sai comprando sem o mínimo de planejamento. 

 

8.4.1 Endividamento sobre o Ativo Total 

Este índice indica o quanto do ativo está nas mãos de capitais de terceiros 

Período do Dias
CMV

Médio Estoque
×

360
Compras

esFornecedor
×

100
Total Ativo

LP a ExigívelCirculante Pacivo
×

+



CONTABILIDADE 

  Página 53 

 

8.4.2 Endividamento bancário sobre capitais de terceiros 

Este índice indica que do total das dividas da empresa o quanto está concentrado em 
capitais de terceiros, ou seja, qual a porcentagem da divida total é de capital de terceiro 
oneroso. 

 

8.4.3 Ativo circulante financiado por bancos em curto prazo 

Este índice indica  quanto do ativo circulante está sendo está sendo financiado por 
bancos em curto prazo, seja empréstimos ou descontos de cheques ou duplicatas. Ou 
seja, indica quanto do ativo circulante é capital oriundo de empréstimos ou descontos 
de cheques e duplicatas. 

 

8.4.4 Endividamento bancário sobre patrimônio líquido 

Este índice demonstra o endividamento bancário de curto e longo prazo sobre o 
patrimônio líquido. Quanto maior, maior as despesas financeiras registradas no DRE e 
maior também o comprometimento co patrimônio próprio em relação ao passivo 
oneroso. 

 

8.4.5 Nível de desconto de duplicatas 

Este índice indica o quanto das vendas a prazo foram recuperadas antecipadamente ou 
descontadas para financiar o ciclo financeiro da empresa, ou seja, para financiar o 
capital de giro próprio. 

100
Receber a Contas

Dupicatas de Descontos
×  

100
Prazo Longo a Exigível  Circulante Pacivo

Duplicatas de Desconto  LP e CP a Bancos
×

+
+

100
Circulante Ativo

Duplicatas de DescontoCP a ntosFinanciame
×

+

100
Líquido Patrimônio

LP e CP a Bancos
×
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Nestas próximas páginas estão dispostas tabelas com indicadores financeiros para que 
você possa treinar os cálculos e tecer comentários junto com seu professor. 
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9 INDICADORES ECONÔMICOS  
 

9.1 Giro do Ativo 
Este índice indica a eficiência da empresa em utilizar seus recursos para geração  de 
receitas, ou seja, indica qual a porcentagem do ativo que representaram as vendas. 

 

9.2 Rentabilidade da atividade 
Este indicador indica se a atividade operacional é lucrativa, pois apura antes da 
incidência dos custos financeiros. Ou seja, apura se o lucro da empresa veio da sua 
atividade ou de aplicações financeiras. 

 

9.3 Rentabilidade das vendas 

Este índice indica a margem de lucro obtida pela empresa nas suas operações. 

 

9.4 Rentabilidade do Ativo 
Este índice indica qual a porcentagem do total de recursos que a empresa possui  foi 
necessário para gerar o lucro que ela obteve, ou seja, qual a porcentagem do ativo se 
transformou em lucro. 

 

9.5 Rentabilidade do patrimônio líquido médio 
Este índice tem por objetivo analisar se os recursos investidos na empresa não 
renderiam mais em outro tipo de aplicação. 

100
Total Ativo

Líquidas Vendas
×

100
Líquidas Vendas

Atividade da Resultado
×

100
Líquidas Vendas
Líquido Lucro

×

100
Total Ativo

Líquido Lucro
×

100
Médio Líquidi Patrimônio

Líquido Lucro
×
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Agora com os mesmos três balanços utilizados nos indicadores financeiros, faça os 
cálculos e comentários dos indicadores econômicos. 
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10 CASO REAL – YAKULT S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Dado o Balanço Patrimonial Real dos Exercícios de 1998 e 1999 da Yakult desenvolva 
as análises vertical e horizontal assim como os indicadores financeiros e econômicos. 
Não esqueça de fazer muitos comentários. 
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11 DEMONSTRATIVOS E INDICADORES EM BRANCO PARA XEROX: 
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12 RESPOSTAS DOS EXERCÍCIOS 7-10: 
 Exercício 7: 

 

Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: Duplic. à pagar = 45.000

Rec. Prest. Serviço = 
50.000 

Patrimônio Líquido (-) Despesas: 

Banco = 127.000 

Equip.Informática = 20.000 

Móveis e Utens. = 18.000 

Veículos = 25.000 

Duplic. a receber = 50.000 

 

Capital = 150.000

Lucro ou Prejuízo  = 45.000 

Salários = 5.000 

 

 

Total Ativo = 240.000 Total Passivo = 240.000 

 

Lucros  Prejuízos = 45.000 

18.000

18.000

Móveis e utensílios

150.000

150.000

Capital
50.000

50.000

Duplic.à receber

25.000
20.000

45.000

Duplicatas à pagar

20.000

20.000

Equip. Informática
25.000

25.000

Veículos

5.000

5.000

Despesas Salários

150.000 18.000
5.000

127.000

Bancos

50.000

50.000

Receitas
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 Exercício 8: 

Razonetes: 

1.500 15.000

13.500

Contas a pagar

80.000

80.000

Capital
5.000

5.000

Despesas de salários

20.000

20.000

Terrenos

15.000

15.000

Veículos
15.000

15.000

Instalações

20.000
5.000

25.000

Duplicatas à receber
20.000
10.000

30.000

Receitas

5.000

5.000

despesas de aluguel

80.000 20.000
10.000 15.000

5.000
5.000
1.500
5.000

38.500

Banco
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Ativo Passivo DRE 

(+) Receitas: Contas à pagar = 13.500 

Receita à prazo = 20.000 

Receita à vista = 10.000 

Patrimônio Líquido (-) Despesas: 

Banco = 38.500 

Terreno = 20.000 

Instalações = 15.000 

Veículos = 15.000 

Duplicatas à receber = 
25.000 

Capital = 80.000

Lucro ou prejuízo = 20.000

Aluguel = (-5.000) 

Salários = (-5.000) 

Total Ativo = 113.500 Total Passivo = 113.500 Lucros ou Prejuízos = 
20.000 

 

 Exercício 9: 

Razonetes: 

 

 

90.000

90.000

Capital
90.000 10.000

20.000
10.000

50.000

Bancos

30.000

30.000

Veículos

10.000

10.000

Aplicaçao curto prazo

10.000

10.000

Salários
20.000

20.000

Emprestimo a Socios
30.000

30.000

Contas rec. Curto prazo

300.000

30.000

Prestaçao  serviços

30.000

30.000

Financ a pagar

15.000

15.000

Maquinas equipamentos
15.000

15.000

Contas pagar c. prazo
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Ativo circulante Passivo Circulante DRE 

(+) Receitas Bancos = 50.000 

Prestação  serviços = 
30.000 

Aplicação = 10.000 

 

Contas a pagar = 15.000 

 

 

 

Realizável em longo prazo Exigível em longo prazo 

Prestação serviços = 
30.000 

 

(-) Despesas: Empréstimo = 20.000 

 

 

Financ.  Veículo  = 30.000 

 

 

Ativo Permanente Patrimônio Liquido 

Maquinas Equip = 15.000 

Veículo = 30.000 

Capital = 90.000 

Lucro ou prejuízo = 20.000 

Salários = (-10.000) 

 

 Exercício 10: 

80.000

80.000

Capital
10.000

10.000

Receitas

30.000

30.000

Máquinas Equipamentos

3.000

3.000

Depreciaçao Maquinas

3.000

3.000

Depreciaçao Veículo

5.000

5.000

Aluguel

30.000

30.000

Duplicatas a pagar

3.000
3.000

6.000

 Despesas depreciaçao

15.000

15.000

Veículo

80.000 15.000
10.000 5.000

70.000

Banco
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Ativo circulante Passivo Circulante DRE 

(+) Receitas Banco = 70.000 Duplicatas a pagar = 30.000 

Realizável em longo prazo Exigível em longo prazo 

Receitas = 10.000 

(-) Despesas:   

Ativo Permanente Patrimônio Líquido 

Imobilizado 

Veículos = 15.000 

(-) Depreciação = (-3.000) 

Máquinas e equip. = 30.000 

(-) Depreciação = (-3.000) 

Capital = 80.000 

Lucro/Prejuízo = (-1.000) 

Aluguel = (-5.000) 

Depreciação = (-6.000) 

Total Ativo = 109.000 Total Passivo = 109.000 Lucros ou Prejuízos  =  

(-1.000) 
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CONCLUSÃO 
Terminamos assim nosso módulo de contabilidade. Não ensinando o que o contador 
fará por você, mas ensinando a analisar os dados que ele lhe fornecerá. Com estes 
dados você poderá ver a saúde de seu novo negócio e crescer, crescer até o topo! 

Você e sua família! 

 

Nenhum dinheiro compra a felicidade de uma família. 

Cuide bem de quem vai chorar no seu enterro! 


