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Vivemos na era da informação, onde a análise e cruzamento de dados 
são cruciais para verificar o passado e projetar o futuro das 
organizações. As empresas buscam constantemente espaço no 
mercado e para que essa busca seja sólida e consistente, deve ser 
municiada com informações confiáveis que realmente ajudem o dia a 
dia dos administradores. 

A Contabilidade compõe uma parcela importante dessas informações, 
nela os gerentes, diretores, presidentes, acionistas e demais 
interessados no desempenho da empresa, podem acessar informações 
a respeito da situação da empresa, podendo analisar o desempenho e 
o rumo dos negócios, tornando suas empresas muito mais preparadas
para enfrentar os desafios do mercado.

Marcas Registradas: 

Todas as marcas e nomes de produtos apresentados nesta apostila são 
de responsabilidade de seus respectivos proprietários, não estando a 
editora associada a nenhum fornecedor ou produto apresentado nesta 
apostila. 

Método CGD® - Todos os direitos reservados. 
Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia autorização. 
O Método CGD é um produto da Editora CGD. 
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01 - Introdução 
A origem da contabilidade está ligada à necessidade do homem fazer 
o registro do comércio e da produção. As primeiras sociedades
organizadas começaram a realizar registros do seu patrimônio de
maneira quantitativa a fim de obter controle sobre o mesmo e avaliar
o seu crescimento.

E no período medieval, Luca Pacioli um monge franciscano em Veneza, 
passa a estudar e trabalhar a Contabilidade, sendo considerado o pai 
da contabilidade moderna.  

Aplica-se a Contabilidade às entidades econômico-administrativas, 
também chamadas de aziendas. Azienda é uma palavra de origem 
italiana que significa empresa. O termo é utilizado para compreensão 
histórica da Contabilidade e na definição do principal objeto desta que 
é o patrimônio da empresa.  

Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e 
obrigações de uma empresa ou pessoa física. 
Ou seja, o conceito engloba tanto o que uma 
entidade possui como aquilo que ela deve 
(BARKER, 2012). 

Tanto a pessoa física como a pessoa jurídica ao 
possuir um patrimônio, passa a assumir a 
condição de entidade econômico-administativa 
ou azienda. Os eventos ocorridos na entidade, 
consentidos ou não pela administração devem 
ser avaliados pela gestão da entidade, sendo a 
parte de natureza econômica de grande 
importância para os objetivos da entidade.  

Portanto, a Contabilidade é uma ciência social que através da execução 
de serviços técnicos, são produzidas informações para as tomadas de 
decisões da empresa, estudando, interpretando, registrando e 
controlando o Patrimônio. Todas as movimentações existentes no 
patrimônio de uma entidade são registradas pela Contabilidade. 
Portanto, é a ciência que estuda as funções de orientação, controle e 
registro relativo aos atos e fatos da administração (BARKER, 2012).  

Os estudos têm por finalizada a verificação do patrimônio, e sua 
organização através do Balanço Patrimonial. Sendo assim, a 
Contabilidade é a responsável pela escrituração (registro em livros 
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próprios) e apuração destes resultados e é só através dela que há 
condições para se apurar o lucro ou prejuízo em determinado período. 

89A exatidão dos registros contábeis é fundamental para que a 
administração possa planejar suas ações. A contabilidade, entre outras 
funções, é instrumento gerencial para a tomada de decisões. Deve 
estar atualizada, emitir relatórios simples, claros e objetivos para o 
administrador. Portanto, sem os relatórios precisos e atualizados, não 
há possibilidade alguma de se apresentar um planejamento sério e 
coerente.  

Concluindo que a Contabilidade não é Matemática, mas 
sim utiliza as técnicas da Matemática para explicar e 
criar informações necessárias para a tomada de 
decisões da entidade.  

REFERÊNCIAS 

BARKER, R. Introdução à contabilidade. Ed. Saraiva, 1 ed., 2012. 

02 - Funções e a Tomada de Decisões 
Contabilidade é fundamental para todos que administram uma 
empresa. A contabilidade apresenta termos técnicos que chamamos de 
terminologia ou nomenclatura, os quais são essenciais na linguagem 
administrativa, por ser a linguagem que o administrador precisa 
conhecer e se familiarizar com ela (BARKER, 2012). 

Contadores são preparadores e não usuários, sendo estes usuários 
considerados como pessoas internas à entidade, como é o caso dos 
gestores. Estes usam a contabilidade para ajudar no processo de 
tomada de decisão que por meio da mensuração do resultado pela 
contabilidade, será traçar os objetivos da empresa.  

E os usuários externos são pessoas que utilizam as informações 
contábeis para o processo decisório. Contudo, o acesso às informações 
é mais limitado, por possuir menor possibilidade de obter informações 
sobre a entidade.  A análise externa é efetuada fora da entidade (objeto 
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da análise) tendo como e seu objetivo informar aos interessados acerca 
da situação econômica ou da estabilidade da entidade. 

Assim, a Contabilidade tem por objetivo registrar, sistematizar e 
documentar os atos e fatos de natureza econômico-financeira que 
afetam uma organização (pública ou privada) no curso de sua 
existência. Neste curso, a ênfase será primordialmente em relação a 
empreendimentos privados que buscam o lucro.  

No registro da Contabilidade só poderá 
ser feito se respeitar dois pontos. 
Assim, para poder avaliar corretamente 
um patrimônio e suas variações é 
necessário que os elementos sejam 
qualitativos e quantitativos.  

As informações qualitativas auxiliam no 
reconhecimento do patrimônio, ou seja, 
informa aos usuários o que há à 
disposição da empresa, por exemplo, 
máquinas, equipamentos, ferramentas, 
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bem como as obrigações com fornecedores e terceiros e contas a 
pagar. 

Assim, identifica o que está registrado neste nome. Quanto mais 
simples e claro for o nome dado aos elementos, melhor será para 
identificar o que está sendo registrado na contabilidade. 

As informações qualitativas qualificam e informa aos usuários da 
contabilidade, o volume financeiro controlado pela entidade e em que 
quantidade este elemento aparece.  

Exemplos: 

 Frota de veículos R$ 100.000,00;

 Caixa R$ 200.000,00;

 Banco R$ 20.000,00;

 Cliente R$ 15.000,00.

Estas informações serão essenciais para o planejamento, organização, 
direção e controle da entidade.  

 Planejamento:A contabilidade permite registrar e mensurar os
recursos da empresa que serão utilizados a curto, médio e longo
prazo.

 Organização: Levantamento e organização de cada elemento
que pode ser mensurado monetariamente na empresa.

 Direção: Área de gestão e responsável pela tomada de
decisões e a conseqüente alinhamento das ações da empresa.

 Controle: Registra e controla o patrimônio de uma empresa.
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03 - Organização das Contas 
A contabilidade nacional passou a se enquadrar nos padrões 
internacionais a partir dos anos 70 com a Lei 6.404/76 (Lei das 
Sociedades Anônimas) e passou por outras modificações com a Lei 
11.638/07 que alterou dispositivos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, e da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende às 
sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e 
divulgação de demonstrações financeiras. 

Estas leis solucionaram obstáculos que dificultavam o acesso de 
empresas brasileiras no mercado internacional. A Lei 6.404/76 que 
continua em vigor com as devidas alterações da nova Lei, na seção II 
que trata das demonstrações financeiras das empresas, apresenta nas 
disposições gerais o seguinte texto: 

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com 
base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes 
demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a 
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no 
exercício: 

I. Balanço patrimonial;

II. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

III. Demonstração do resultado do exercício; e

IV. Demonstração das origens e aplicações de recursos.

V. Demonstração dos fluxos de caixa;

VI. Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.

Consulta da LEI 6.404/76 disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404compilada.htm 
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Seguem informações sobre as Demonstrações financeiras existentes e 
que fazem parte das informações realizadas pela Contabilidade.  

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 
Acumulados (DLPA): Mostra o destino dado ao 
lucro da empresa no período, ou o motivo do 
aumento do prejuízo, uma demonstração que 
detalha toda a evolução do patrimônio líquido, 
onde o lucro ou prejuízo está inserido. 

Balanço Patrimonial (BP): Mostra o patrimônio 
da empresa em uma determinada data ou período. 
Os balanços são elementos importantes para 
compreensão presente da entidade.  

Demonstração do Resultado do Exercício 
(DRE): Mostra se no exercício anual da entidade 
os lucros e prejuízos acumulados, detalhando as 
receitas e despesas.  

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC): Mostra as 
movimentações ocorridas no caixa e as disponibilidades presentes para 
utilização. Estes recursos são provenientes das atividades operacionais 
da empresa, de financiamento e de investimento. As origens e 
aplicações dos recursos também são analisadas nesta demonstração.  

Pontos de destaque para compreensão dos investimentos em uma 
empresa. Conhecimento sobre a origem dos recursos. Basicamente é 
de onde a empresa está conseguindo o dinheiro para investir na 
empresa, esta fonte de recursos é dividida em:  

Capital próprio: É o capital dos sócios e compõe a 
verificação do Balanço Patrimonial, esta informação 
é inserida no Patrimônio Líquido. 

Capital de terceiros: É o dinheiro de outros 
investidores que estão representados no Balanço 
Patrimonial pelas obrigações (Passivo) de curto e 
longo prazo (Passivo).  
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04 - Patrimônio 
A palavra Patrimônio é amplamente utilizada no universo da 
Contabilidade. O Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações 
de uma empresa ou pessoa física.  

De forma errada a palavra é utilizada para descrever os bens de uma 
pessoa ou entidade. Mas, para contabilidade, o conceito engloba tanto 
o que devem para entidade, e os bens que ela possui como aquilo que
ela deve.

Importante destacar que todas as entidades privadas e públicas devem 
organizar o seu patrimônio e verificar de forma analítica todos os itens 
deste patrimônio. 

Os bens de uma entidade são os recursos 
fundamentais para o funcionamento e 
para o cumprimento das atividades.  

Estes bens podem ser avaliados monetariamente e as funções são para 
utilização nas atividades diárias da empresa e consequentemente 
podem ser trocados ou vendidos. A classificação dos bens é 
fundamental para a montagem do Balanço Patrimonial.  

Bens de Consumo: Utilizados dentro da empresa, e que serão 
consumidos no presente.  

 Ex: material de escritório e material de limpeza.

Bens Permanentes: Possuem maior tempo de utilização e 
depreciação, são adquiridos para serem utilizados na empresa.  

 Ex: veículo, máquinas e ferramentas.
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Bens móveis: São móveis os bens suscetíveis de movimento, ou seja, 
os que podem ser transportados de um lugar para o outro sem se 
danificarem.  

 Ex: veículos, animais, máquinas, móveis, equipamentos.

Bens imóveis: São aqueles que não se movimentam, ou seja, não 
podem ser transportados de um lugar a outro sem se danificar e são 
adquiridos por transcrição (escritura pública), usucapião (ocupação 
sem oposição).  

 Ex: casa, terreno, edifício, reflorestamento, etc.

Bens Corpóreos (tangíveis) – sãos bens que constituem corpo físico, 
ou seja, podem ser tocados.  

 Ex: carros, máquinas, mercadorias e materiais.

Bens incorpóreos (intangíveis) – são bens que não constituem 
matéria, ou seja, não podem ser tocados, mas são avaliados 
economicamente e, portanto devem ser registrados na contabilidade.  

 Ex: nome comercial, marca, patente e direitos autorais.

Direitos: São bens que estão em 
poder de terceiros, ou seja, são 
recebimentos oriundos dos 
serviços prestados e dos produtos 
vendidos. No Balanço Patrimonial 
são expressos como “a receber”, 
“clientes” e “recuperar”. 

Os direitos são fundamentais para 
longevidade da empresa. As 
receitas são basicamente 
provenientes das vendas e dos 
direitos com os clientes. O lucro 
da empresa este diretamente 
relacionado às receitas.  
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Obrigações: É a responsabilidade de 
pagamento da empresa com fornecedores, 
bancos, prestadores de serviços e governo. 
As obrigações na contabilidade recebem de 
exigível. Podem ser descritas como: “a 
pagar”, “a recolher”, “passivos”, “a liquidar”. 
Exemplo: salários a pagar, impostos a 
recolher, fornecedor.  

05 - Ativo, Passivo e o Patrimônio Líquido 
O Patrimônio Líquido é formado pelo grupo de contas que registra o 
valor contábil pertencente aos acionistas ou quotistas. De forma 
contábil o Patrimônio Líquido ou PL é a diferença entre os valores 
positivos (bens mais direitos) menos os valores negativos (obrigações) 
e pode ser descrito com a seguinte conta:  

PL = BENS + DIREITOS - OBRIGAÇÕES 
O PL deve conter o Capital (dinheiro) 
investido na empresa, chamado de capital 
social, as reservas de recursos (uma 
poupança com finalidade específica) e 
também os lucros ou prejuízos que a 
empresa obtém.  

A partir de 01.01.2008, por força da Lei 11.638/2007, para as 
sociedades por ações, a divisão do Patrimônio Líquido (PL) é formatada 
da seguinte maneira: 

Capital Social: Representa os valores recebidos pela empresa. A 
integralização do capital poderá ser feita por meio dinheiro ou bens. 
Quando a integralização do capital ou investimento é feito em dinheiro, 
debita-se uma conta específica do ativo (Bancos e Caixa). 

Lucros: São verificadas pelos lucros obtidos pela 
empresa. Os lucros retidos com finalidade 
específica e classificados nesta conta são 
transferidos da conta de Lucro do Exercício ou 
Apuração do Resultado do Exercício (ARE).  
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A compreensão do PL pode ser realizada como: Caso a empresa tivesse 
que fechar as portas, após a venda de todos os bens, e o recebimento 
de todos os direitos e por fim o pagamento de todas as obrigações. O 
PL vai representar quanto sobrou desta conta, ou seja, o que ficou 
disponível para os sócios.  

Ativo - Representa os valores positivos do patrimônio (bens + 
direitos). É onde estão aplicados os recursos e controlados pela 
organização, tendo por objetivo a perspectiva de resultados 
econômicos futuros. Também identifica onde os recursos foram 
aplicados. Representa os benefícios presentes e futuros para a 
empresa. 

Estas contas devem ser lançada ao lado esquerdo do Balanço 
Patrimonial, as contas do ativo podem ser compreendidas como: Bens 
e direitos da empresa.  

Ser de propriedade, posse ou controlada pela empresa. Ou seja, são 
essenciais para o funcionamento da entidade.  

Possuem valor monetário, e, portanto podem ser comercializadas. 

Trazer benefícios presentes ou futuros. 

Passivo: despesas e obrigações da empresa com terceiros. O passivo 
verificado pela Contabilidade, pois são de relevante interesse para 
gestores, sócios, investidores e governo. 

A partir das informações contidas no passivo é possível compreender a 
situação da empresa com relação as suas obrigações de curto e longo 
prazo. As contas do Passivo devem ser lançadas ao lado direito do 
Balanço Patrimonial. 
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06 - Crédito, Débito e o Balanço Patrimonial 
As palavras Débito e Crédito, na linguagem contábil, têm significados 
muito diferentes daqueles que têm na linguagem cotidiana, como 
quando necessitamos utilizar o banco ou o cartão de crédito. 

Assim, não esta correto associar o débito e crédito da Contabilidade 
com “subtração” e “adição” do financeiro, ou seja, entrada de dinheiro 
na conta (crédito) saída de dinheiro da conta (débito).  

A forma correta de trabalhar o crédito na Contabilidade é como as 
funções de Destino (débito) e Origem (crédito). 

Débito está relacionado com contas do Ativo que 
representa bens e direito (dinheiro, casa, carro, 
valores a receber, etc).  

Crédito está relacionado com contas do Passivo que 
representa suas obrigações com terceiros 
(empréstimos, financiamentos, contas a pagar, 
impostos a pagar e fornecedores). 

Debitar significa anotar na coluna do Débito de uma conta, para 
aumentar o seu valor (se a conta representa um Bem ou um Direito), 
ou para diminuir seu valor (se a conta representa uma obrigação). 

Creditar significa registrar uma importância na coluna de Crédito de 
uma conta, para aumentar seu valor (se a conta representa uma 
obrigação), ou para diminuir seu valor (se a conta representa um Bem 
ou Direito). 

Débito é a aplicação de recurso, 
enquanto Crédito é a origem do recurso aplicado. 
Ou seja, quando um contador faz um lançamento 
a débito em uma conta, significa que o dinheiro, o 
bem ou o serviço destina-se àquela conta. Por 
outro lado, o lançamento a crédito em uma conta, 
significa que o dinheiro, o bem ou o serviço teve 
origem naquela conta.  

As funções de débito e crédito são anotadas no razonete ou conta “T” 
e são fundamentais para a elaboração do Balanço Patrimonial. Balanço 
Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, 
qualitativa e quantitativamente, no mês ou ano, a posição patrimonial 
e financeira, ou seja, todos os bens + direitos, obrigações e patrimônio 
líquido da entidade. 
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No balanço patrimonial, as contas deverão ser classificadas segundo os 
elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar 
o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa. O B.P é
item obrigatório para empresas e esta descrito em lei, de acordo com
o artigo 176 da Lei 6.404/76, as demonstrações de cada exercício
serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das
demonstrações do exercício da empresa.

Os valores são lançados em contas (razonetes) para facilitar a análise 
e a sua ordem de lançamento dentro do B.P é determinada pela 
situação de liquidez. Isto significa que as mais líquidas, ou seja, os que 
se transformam mais rapidamente em dinheiro vêm primeiro, na parte 
de cima do Balanço. E as contas de obrigações mais exigíveis ou 
aquelas mais próximas de vencer devem ser lançados primeiro.  

07 - Resultado e Informações 
Os resultados de uma empresa dependem do desenvolvimento das 
atividades diárias de trabalho. Isto inclui os trabalhos dos gestores e 
de colaboradores de diversos setores. Importante destacar que toda 
atividade econômica possui risco. Riscos nunca poderão ser zerados, 
ou seja, todas entidades devem estar preparadas para as adversidades 
do mercado e dos negócios.  

Neste sentido, as empresas devem traçar o seu planejamento, levando 
em conta as informações contidas e apuradas na Contabilidade. Uma 
das informações levantadas é volume de receitas e despesas realizadas 
em um determinado período pela entidade. 
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Receita a entrada monetária que ocorre proveniente do volume de 
vendas do seu bem ou serviço, em geral sob a forma de dinheiro ou de 
créditos representativos de direitos. 

Despesas e custos são valores que não impactam diretamente no 
processo produtivo, logo, quanto menores suas despesas e custos 
maior será seu lucro. Contudo, não necessariamente estão atribuídas 
com desperdícios. Despesas são necessárias para manter o bom 
funcionamento da empresa. 

Importante destacar que há algumas diferenças entre despesas e 
custos.  

Custos: Tratam-se dos gastos da empresa com o 
produto final e estão ligados à aquisição ou à 
produção de mercadorias. Exemplos: 

 Matéria-prima;

 Mão de obra;

 Gastos gerais de fabricação;

 Embalagens;

 Depreciação de máquinas e equipamentos;

 Energia elétrica;

 Manutenção;

 Materiais de conservação e limpeza para fábrica;

Despesas: São todos os gastos 
relativos à administração da empresa, 
como as áreas comercial, de marketing, 
de desenvolvimento de produtos e 
financeira. Exemplos: 

 Contas de água, luz e internet;

 Aluguel do prédio;

 Materiais de escritório;

 Gastos com estrutura e lanche
fornecido para os funcionários.
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As receitas e despesa são lançadas na Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE).  

O resultado do DRE pode ser 
considerado como o Lucro do 
Exercício. É uma ferramenta 
contábil na qual se reproduz o 
resumo financeiro dos resultados 
operacionais e não operacionais de 
uma empresa em certo período. 
Esta informação será lançada no 
Balanço Patrimonial e irá compor as 
aferições do Patrimônio Líquido. 

08 - Atos e Fatos Administrativos 
A Ciência da Administração vem se desenvolvendo desde o inicio do 
século XX. Desde então muitos pesquisadores e estudiosos sobre o 
tema, buscam compreender as funções básicas de uma empresa e 
como fazer com que negócios e empreendimentos possam ter uma 
longa vida de funcionamento.  

A "Administração Industrial e Geral" procurou compreender a estrutura 
organizacional de uma empresa e solucionar problemas que interferem 
no desempenho máximo de uma organizacional. Toda empresa, ou 
pessoa jurídica, então possui acontecimentos que são chamados de 
atos e fatos administrativos.  

Para a contabilidade, os atos Administrativos, são eventos que não 
ocasionam alteração de patrimônio (bens, direitos e obrigações) da 
entidade. Basicamente é o dia a dia de uma empresa, a seguir alguns 
exemplos dos atos administrativos: 

 Decisões normais sobre o planejamento.

 Elaboração práticas e procedimentos.

 Reuniões.

 Aplicação de advertências.

 Contratação ou demissão de funcionários.

Deste modo na Contabilidade alguns atos são chamados de fatos ou 
atos contábeis, estes provocam alterações de patrimônio. Contudo, é 
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importante destacar que o ato de contratar ou demitir, não gera 
lançamento contábil no momento, mas lançamentos futuros de 
obrigações trabalhistas e deverão ser contabilizadas pela 
contabilidade.  

Mas o que são os fatos e atos contábeis? 

São todos os eventos de toda natureza da organização e que provocam 
imediata alteração do patrimônio e consequentemente são verificados 
no Balanço Patrimonial. Exemplos de fatos contábeis: 

 Pagamento de salários.

 Obtenção de empréstimo bancário.

 Compra de mercadorias.

 Compra de bens.

 Vendas.

Os Fatos Contábeis são divididos nas seguintes classificações: 

Permutativos: trocam valores entre os elementos do ativo ou passivo 
da organização, sem alterar seu Patrimônio Líquido (PL). 

Modificativos: provocam modificações no Patrimônio Líquido. Podem 
ser aumentativos quando geram aumento no Patrimônio Líquido (PL). 
E diminutivos quando o Patrimônio Líquido diminui. 
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09 - Escrituração Contábil: Introdução 
Fundamental para a Contabilidade, a Escrituração Contábil é realizada 
para a verificação das contas de uma empresa que posteriormente irão 
compor o Balanço Patrimonial. Portanto, a escrituração contábil é o 
registro regular dos atos e fatos administrativos, através de processo 
manual, mecanizado ou eletrônico. 

Alguns elementos são fundamentais para os registros contábeis. 
Assim, a execução das contas devem seguir algumas normas. A seguir 
seguem as informações: 

 Em idioma e moeda corrente nacionais;

 Em forma contábil;

 Em ordem cronológica de dia, mês e ano;

 Com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões,
rasuras, emendas ou transportes para as margens;

tem base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua 
falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática 
de atos contábeis.  

Portanto, a escrituração contábil é a primeira e mais importante das 
técnicas contábeis, pois somente a partir dela que se desenvolvem as 
demais técnicas de demonstração como o Balanço Patrimonial e a 
Apuração do Resultado do Exercício.   

Para o desenvolvimento da 
Escrituração Contábil será 
necessário a implementação da 
Conta Resumida. Esta ferramenta 
identifica cada componente do 
patrimônio (Bens, Direitos e 
Obrigações ou Patrimônio 
Líquido) e cada elemento de 
resultado (Despesas e Receitas). 
A função da conta é representar a 
variação patrimonial que um fato 
promove no patrimônio da 
empresa.  
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Os lançamentos na Conta Resumida 
respeitaram os critérios de débito e 
crédito contábil. A partir da utilização 
da Conta Razonete ou Conta “T”, 
instrumento para o desenvolvimento 
do raciocínio contábil que auxilia no 
entendimento da mecânica dos 
lançamentos contábeis. Através do 
razonete são feitos os registros 
individuais por conta, bem como a 
apuração dos saldos de todas as 
contas que são movimentadas pela 
empresa. Sendo débitos lançados ao 
lado esquerdo do razonete e no lado 
direito são lançados os créditos.  

Assim como o Balanço Patrimonial (BP), o razonete possuí 2 (dois) 
lados de um lado do razonete registram-se os aumentos e do outro as 
diminuições, sendo que a natureza de cada conta (Ativo, Passivo, 
resultado e Patrimônio Líquido) que determinará o lado a ser utilizado. 

Portanto, toda conta de Ativo e todo acréscimo de Ativo são lançados 
no lado esquerdo do razonete (lado do débito). Toda conta de Passivo 
ou Patrimônio Líquido, bem como os acréscimos, serão lançados no 
lado direito do razonete (lado do crédito). Toda diminuição de Ativo 
será lançada no lado direito e toda diminuição de Passivo ou Patrimônio 
Líquido serão lançadas no lado esquerdo do razonete. 
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10 - Escrituração Contábil: Registro Contábil 
A entidade deve manter um sistema de escrituração uniforme dos seus 
atos e fatos contábeis. As ações praticadas pela administração, que 
provoquem alterações qualitativa e/ou quantitativa no patrimônio, 
devem ser registradas pelo regime de competência. 

Todo Registro Contábil é a documentação (notas fiscais, recibos, cópias 
de cheques, relatórios, extratos e contratos). Os documentos não 
devem apresentar nenhuma rasura e caso sofram algum dano que 
dificulte a identificação de seu conteúdo eles deverão ser reconstituídos 
ou substituídos, na impossibilidade de reconstituição. 

Lançamento contábil é a técnica 
utilizada para o registro de fatos 
administrativos, pois provocam 
alterações no patrimônio ou no 
resultado do exercício da empresa. 
Os lançamentos contábeis devem 
seguir a legislação vigente, e podem 
ser realizados em livros ou em fichas 
de forma eletrônica ou manual. A 
data de emissão do documento, 
geralmente, determina a data do 
registro contábil, por isso a 
importância que o fluxo de papéis 
dentro da empresa seja adequado. 

Mas existem documentos, como as notas fiscais de entrada de 
mercadorias, que são contabilizados na data da entrada no 
estabelecimento, e não na data de emissão do documento. 

 Elementos do Registro.

 Data da ocorrência do ato contábil;

 Conta debitada;

 Conta creditada;

 Histórico da transação de forma descritiva;

 Valor da transação;

 Número de controle para identificar os registros eletrônicos
que integram um mesmo lançamento contábil.
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O Livro Diário é um livro contábil no 
qual as empresas anotam todas as 
movimentações que envolvem valor, 
podendo ser modificativas ou 
permutativas. Nesse livro, são 
lançados, dia a dia, os fatos contábeis 
em partidas dobradas, ou seja, todos 
os créditos e débitos deverão sempre 
ter resultados iguais. Por padrão, a 
conta débito deve sempre ser lançada 
antes da conta crédito, mesmo em 
lançamentos múltiplos. 

O Livro Diário é obrigatório (exigido 
por lei), sendo instituído pelo 
Decreto-Lei 64.567. O Código Civil 
também obriga que as empresas 
adotem um sistema de contabilidade 
e elaborem o Livro Diário, juntamente 
com as demonstrações contábeis. 
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11 - Escrituração Contábil (Parte I) 
Seguindo os conceitos abordados da Escrituração Contábil da aula 10, 
o lançamento contábil é a técnica utilizada para o registro de fatos
administrativos, pois provocam alterações no patrimônio ou no
resultado do exercício da empresa. Os lançamentos contábeis devem
seguir a legislação vigente, e podem ser realizados em livros ou em
fichas de forma eletrônica ou manual.

Importante destacar que há dois métodos de lançamentos na 
Contabilidade.  

Método de Partida Simples: Reconhecido como registro único ou 
simplificado. É realizado um registro de entrada ou de saída, no livro 
de inventário ou no livro caixa da empresa para obtenção do saldo 
final. 

Método de Partidas Dobradas: O Método das Partidas Dobradas 
surgiu no século XV e mudou completamente o entendimento de 
contabilidade. Também chamado de Método Veneziano, esse sistema-
padrão é um dos mais utilizados por organizações e empresas no 
registro contábil das transações financeiras. 
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Este método apresenta a causa e efeito ou método da origem (crédito) 
e aplicação (débito). É o método utilizado na contabilidade para a 
elaboração das demonstrações contábeis. 

O método das partidas dobradas consiste no lançamento do mesmo 
valor a débito e a crédito. Todo valor lançado a débito, 
obrigatoriamente a empresa deve realizar o lançamento do mesmo 
valor a crédito, isto é, não existe débito sem crédito e vice-versa. 

Portanto, a Contabilidade e as partidas dobradas devem trabalhar com 
as contas em equilíbrio, de modo que o sistema de escrituração de 
partidas dobradas possa usar o que é conhecido como equação 
contábil.  

Ativos = Passivos + Patrimônio líquido (PL) 
A compra de um equipamento com dinheiro em espécie mostra um 
débito para o equipamento e um crédito para o dinheiro em caixa, 
resultando em uma diminuição em ativos (conta caixa). Outro exemplo 
prático é o pagamento de uma conta de energia elétrica deve ser 
inserido como um débito em despesas de serviços públicos e resulta 
em um aumento nas despesas, enquanto um crédito deve ser 
adicionado em dinheiro em caixa e resulta em uma diminuição em 
ativos. 
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12 - Escrituração Contábil (Parte II) 
Seguindo com informações mais detalhadas do Método das Partidas 
Dobradas. Como já estudo, é importante ter a compreensão de que 
toda operação financeira pode ser interpretada como tendo uma 
origem e uma aplicação de recursos. Portanto, todos os investimentos 
e dispêndios feitos por uma entidade têm como origem recursos 
próprios (patrimônio líquido, exemplo conta Capital) ou de terceiros 
(empréstimos com bancos, compra de mercadorias com fornecedores 
e mão de obra de funcionários) que financiam as operações da 
entidade.   

Outro ponto de reforço é que cada operação de débito deve ter uma 
crédito correspondente. Os saldos credores são registrados como 
passivos, enquanto que saldos devedores (cuidado não confundir o 
termo devedor, com dívidas, por exemplo, com um banco) são 
normalmente tratados como ativos. Portanto, no momento da abertura 
de uma empresa através do capital inicial os sócios fazem o 
investimento do dinheiro e pode ser compreendido e laçando da 
seguinte forma como a figura 1 demonstra: 

Data D/C Conta R$ 

10/10/200x D Caixa 2.500,00 

C Capital 2.500,00 

Neste primeiro momento, a empresa refletirá em seus livros contábeis 
que a mesma possui dinheiro (R$ 2.500,00 em caixa), bem como que 
esse dinheiro foi investido pelos sócios (conta capital). Com a 
continuidade da empresa, haverá outras necessidades, como adquirir 
máquinas e equipamentos, por exemplo, pelo preço de R$ 2.500,00. 
Assim, nesse momento, a empresa irá utilizar o caixa existente (fonte) 
e o aplicar na aquisição de uma máquina, gerando assim os 
lançamentos contábeis abaixo: 

Data D/C Conta R$ 

10/10/200x D Máquinas 2.500,00 

C Caixa 2.500,00 
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Nesta primeira análise é possível concluir que o capital investido (conta 
Capital) como descrito na figura 1 que estava em caixa, foi 
transformado em bens permanentes (conta máquina).  

CAPITAL 

2.500,00 

CAIXA 

2.500,00 2.500,00 

MÁQUINAS 

2.500,00 

A verificação deste momento demonstra que os bens da empresa são 
as máquinas (2.500,00) o caixa possui saldo zerado, pois todo o 
dinheiro investido foi destinado para a compra do maquinário. 
Enquanto que o Patrimônio Líquido esta demonstrando (conta capital) 
o valor investido pelos sócios. Muito cuidado em não acreditar que o
Patrimônio Líquido esta disponível para retirada a qualquer momento
pelos sócios.

Caso existir a necessidade da retirada em dinheiro da empresa, ou 
seja, a recomposição do investimento (Patrimônio Líquido) as 
máquinas adquiridas deverão ser vendidas. 

Lembre-se: 
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13 - Escrituração Contábil: Despesas 
Como estudado nas aulas introdutórias, as despesas são todos os 
gastos relativos à administração da empresa, como as áreas comercial, 
de marketing, de desenvolvimento de produtos e financeira, por 
exemplo: 

 Contas de água, luz e internet;

 Aluguel do prédio;

 Materiais de escritório;

 Gastos com estrutura e lanche fornecido para os funcionários.

Portanto, despesas são os gastos que a empresa precisa ter para 
manter a estrutura organizacional funcionando, mas não contribuem 
diretamente para geração de novos itens que serão comercializados. 
Assim, as contas de despesas interferem nas demonstrações contábeis 
financeiras, especialmente na Demonstração de Resultados ou 
Apuração do Resultado do Exercício (ARE) a qual informa o 
desempenho financeiro por um período de tempo específico. 

Contudo, as despesas ainda podem ser descritas como sendo fixas e 
variáveis. 

Despesas Fixas: são aquelas que não possuem 
nenhuma relação com o custo do produto (seja 
a produção ou compra de mercadorias). Em 
outras palavras, independentemente das 
vendas mensais ou dos custos de produção, as 
despesas classificadas como fixas 
permanecerão a mesma. 

Muitas despesas fixas não podem ser alteradas 
e, portanto devem ser mensuradas e planejadas 
pelos setores responsáveis. Estas incluem 
aluguel, taxas bancárias, seguros e outros. 
Portanto, tais despesas devem estar dentro dos 
planos de longo prazo e estratégias da entidade, 
sendo antecipados e calculados possíveis 
ajustes automáticos ou mudanças ocasionadas 
pelos efeitos das mudanças do mercado.    
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Despesas Variáveis: são as despesas 
relativas à produção. São chamadas de 
variáveis porque o valor gasto é variável 
e seu valor total muda conforme as 
vendas, produção ou alguma outra 
atividade da empresa. As despesas 
variáveis estão relacionadas com o 
planejamento operacional da empresa e 
são trabalhadas em curto prazo e, 
portanto podem ser mais bem negociadas 
com fornecedores e terceiros.  

Alguns exemplos de despesas variáveis e que fazem parte do dia a dia 
das entidades, são: fretes pagos pela entrega dos produtos aos 
clientes; gastos de combustível dos veículos utilizados e que pertencem 
à empresa, embalagens, comissões de venda, energia elétrica etc. 

Concluindo que as Despesas Fixas e variáveis não possuem ou 
possuem pouca relação com o custo do produto. As Despesas Variáveis 
ficam no meio do caminho, pois possuem uma relação indireta com o 
custo do produto (seja a produção ou compra de mercadorias). Os 
Custos possuem uma relação direta com o custo do produto (seja a 
produção ou compra de mercadorias). 
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14 - Escrituração Contábil: Receitas 
O principal conceito de receitas são os recursos provenientes da venda 
de mercadorias ou de uma prestação de serviços. Porém nem todos 
são oriundos de vendas ou prestações de serviços, como por exemplo: 
alugueis, rendimentos de uma aplicação financeira, juros e etc. 

A entrada destes recursos financeiros tem 
como função principal é a promoção da 
entidade, a manutenção das suas 
atividades básicas, o atendimento ao 
cliente e por fim a geração de lucro aos 
acionistas. Uma característica da receita é 
produzir recursos que se forem maiores que 
as despesas, gerarão o lucro da empresa. 
Situações de geração de Receita: venda de 
bens, venda de serviços, descontos obtidos, 
juros recebidos, etc. Resumindo, é somente 
através das receitas que a empresa obtém 
lucro.  

Qual a diferença de lucro e faturamento? 

É muito normal escutar que determinada empresa teve um 
faturamento alto. Mas, é importante destacar que as áreas 
administrativas e contábeis diferem os termos faturamento e lucro. 

O faturamento é todo o valor que entra no caixa no período analisado. 
Portanto, se uma empresa teve uma receita proveniente das vendas 
no valor de R$ 2.000,00 seu faturamento corresponde a R$ 2.000,00 

Contudo, do faturamento é descontado tributos, custos e despesas. 
Assim, o faturamento não pode ser entendido como lucro. Na 
contabilidade a verificação do Lucro pode ser medida pela Apuração do 
Resultado do Exercício (ARE).  

A apuração está atrelada à realização do DRE – Demonstração do 
Resultado de Exercício, que deve ser realizado uma vez por ano de 
acordo com a legislação vigente. 

A DRE é uma obrigação anual de acordo com a Lei 6 404. Com este 
documento realizado é possível realizar a ARE que é a apresentação da 
situação final da empresa no documento do DRE. Há dois princípios 
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fundamentos com a criação da demonstração, apresentar a situação 
financeira da entidade ao governo e analisar a empresa está tendo 
lucro. 

Quando as receitas são maiores que as despesas, temos lucro que irá 

aumentar o valor do patrimônio líquido ou será distribuído aos sócios, 
como dividendos. 

RECEITAS > DESPESAS = LUCRO 

Quando as despesas são maiores que as receitas, temos o prejuízo que 
irá diminuir o patrimônio líquido. 

DESPESAS > RECEITAS = PREJUÍZO 
Concluindo que a Apuração do Resultado do Exercício é uma verificação 
fundamental para o planejamento da empresa. Deve ser realizado com 
muito critério e atenção. Abaixo, uma representação do Resultado do 
Exercício com o total das despesas e a receita de vendas e com saldo 
de Lucro.  
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15 - Escrituração Contábil: Fechamento do Balanço 
Patrimonial 
Chamado de B.P, o Balanço Patrimonial é um dos elementos mais 
essenciais para uma boa avaliação financeira da entidade. A área da 
contabilidade é uma das responsáveis pela geração deste documento 
em que é registrado o Patrimônio da empresa.  

Lembrando que o Patrimônio de uma empresa são todos os seus 
recursos, ativos (bens + direitos), passivos (obrigações) e patrimônio 
líquido. E que, com este documento, é possível obter uma noção exata 
sobre a atual situação das finanças de uma organização. 

A partir do B.P outras analises poderão ser realizadas e com isso 
auxiliar na composição do planejamento de curto e longo prazo da 
entidade, gerir o fluxo de caixa de modo mais assertivo e propor novas 
atuações da entidade. Assim, o balanço de uma empresa leva em 
consideração tanto os termos qualitativos quanto os quantitativos.  

Todo balanço resulta da relação entre o passivo e o ativo. 

O ativo é tudo aquilo que a entidade possui 
tem e que pode gerar benefícios 
econômicos no futuro. Recursos: 

 Bens (veículos, tecnologias, móveis,
imóveis etc.);

 Direitos a receber;

 Investimentos;

 Títulos públicos ou privados a receber.

O passivo é qualquer obrigação 
financeira que a empresa tem em 
seu nome. Despesas: 

 Dívidas;

 Despesas relacionadas ao
Estado, aos funcionários, a
outras corporações e aos
prestadores de serviço.
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Evidencia a situação 
patrimonial da empresa seus 
recursos e aplicações, sendo 
que o Ativo representa à 
aplicação dos recursos, e o 
passivo a origem dos 
recursos. A aplicação dos 
recursos esta dividida em 
itens que possuem giro 
rápido como, por exemplo, 
caixa, estoque e clientes. 
Outras aplicações dos 
recursos que não possuem 
giro ou tem caráter de 

investimentos permanentes são os equipamentos, terrenos, 
participação em outras sociedades. 

Com o Balanço Patrimonial, a entidade poderá analisar o confronto 
entre os grupos do Ativo e do Passivo e ter uma base dos indicadores 
financeiros, balizados pela propriedade dos bens de aplicação (Ativo) e 
a urgência do pagamento dos recursos (Passivo). A capacidade de 
pagamento da empresa é outra aferição a ser analisada pelos usuários 
internos e externos. Por exemplo, as despesas mensais versus seu 
ganho mensal.  

16 - Situações Patrimoniais 
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O Patrimônio Líquido (PL) representa 
a diferença entre o ativo e o passivo, 
ou ainda, o investimentos dos sócios 
na sociedade, além dos valores 
obtidos economicamente pelo 
resultado da atividade da 
organização (lucro ou prejuízo). A 
análise do PL é um componente 
importante na análise dos balanços 
de empresas, mas também pode ser 
aplicado nas suas finanças pessoais 
e em aplicações.  

O PL é um dos conceitos mais relevantes do balanço patrimonial por 
fazer referência às contas que apontam o valor contábil de uma 
entidade. As contas utilizadas para verificação do PL são capital social, 
lucro do exercício, despesas e receitas, fluxo de caixa, entre outros. 

O PL possibilita aos usuários da Contabilidade a análise do Lucro ou 
Prejuízo. Os lucros ou prejuízos acumulados são a soma dos resultados 
positivos / negativos de uma empresa desde a sua criação. Este 
relatório é realizado nas Demonstrações de Resultados do Exercício, 
através do ARE.  

O patrimônio líquido é o cálculo dos lançamentos contábeis das 
operações realizadas em um determinado período pela entidade. O PL 
pode sofrer alterações de acordo com novos investimentos e nos casos 
de apuração de lucros ou prejuízos.  

O PL pode compor situação líquida positiva ou 
superavitária. O momento superavitário ocorre 
quando o conjunto de bens e direitos é maior 
do que as obrigações. Assim, o Patrimônio 
líquido será positivo. É também conhecida como 
situação líquida ativa, pois o ativo é maior do 
que o passivo exigível (obrigações). 

ATIVO > PASSIVO (OBRIGAÇÕES) 
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Outra situação, a qual é informada através do 
Patrimônio Líquido e que as empresas devem 
tomar muito cuidado é com a situação líquida 
negativa ou deficitária. Ocorre quando o 
conjunto de bens e direitos é menor do que 
as obrigações. Neste caso o patrimônio 
líquido será negativa sendo uma situação 
líquida passiva, pois o passivo (obrigações) é 
maior do que o ativo. Muitos poderão dizer 
neste caso que o Passivo esta descoberto, 
pois a empresa não consegue pagar (honrar) 
as obrigações com terceiros.  

ATIVO < PASSIVO (OBRIGAÇÕES) 

O conceito do patrimônio líquido determina a verdadeira situação de 
uma empresa, de um fundo de investimentos e de suas finanças 
pessoais. É importante conhecer as funções desta importante 
ferramenta contábil para tomar melhores decisões financeiras de uma 
empresa. 
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17 - Classificação das Contas Patrimoniais: Ativo 
Liquidez é um conceito econômico que considera 
a facilidade com que um ativo pode ser convertido 

no meio de troca da economia, ou seja, é a 
facilidade com que ele pode ser convertido em 

dinheiro. O grau de agilidade de conversão de um 
investimento sem perda significativa de seu 
valor mede sua liquidez. Um ativo de alta 
liquidez, portanto, é aquele que pode ser 
vendido rapidamente sem perda significativa 

de valor. Um ativo ilíquido (ou sem liquidez) é 
aquele que não pode ser convertido em caixa rapidamente, 

sem que haja redução substancial do preço. 

Ativos, em contabilidade, são valores que indicam quais são 
os bens e direitos que uma empresa possui. Estes valores 
são demonstrados através do Balanço Patrimonial, junto 

com os Passivos e o Patrimônio Líquido. É possível 
considerar, ainda, que os ativos são convertíveis em meios 

monetários, com a venda de um maquinário ou veículos da empresa. 

Ativo Circulante: São classificadas neste 
grupo as contas que devem circular (girar) 
no máximo até o próximo exercício social 
ou 12 meses. Estes ativos possuem entrada 
e saídas mais rápidas e devem se 
transformar em dinheiro até o final do 
próximo exercício.  

O denominado ativo circulante constitui-se no grupo de contas contábil 
que são registradas as disponibilidades imediatas da empresa (caixa, 
bancos conta movimento e aplicações financeiras), os títulos 
negociáveis (como duplicatas a receber), os estoques e outros créditos 
de realização a curto prazo, como adiantamento a fornecedores 
e empregados. O curto prazo ocorre no exercício seguinte (prazo de 12 
meses seguintes ao do balanço).  
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Ativo Não Circulante: São classificadas neste 
grupo as contas que não estão programadas para 
circular (girar) até o final do próximo exercício. 
Ou seja, tem uma liquidez lenta e não fazem 
parte da programação financeira de recebimento 
para o próximo exercício. 

No grupo de contas contábil denominado - ativo não circulante - são 
registrados todos os bens de permanência duradoura. Os ativos não 
circulantes são destinados ao funcionamento normal da empresa e de 
suas atividades, assim como os direitos exercidos com essa finalidade. 

Permanecem por muito tempo no balanço patrimonial da empresa, não 
possuindo liquidez suficiente para “circular” de forma imediata.  

O Ativo Não Circulante será composto dos seguintes subgrupos: ativo 
realizável em longo prazo (ações, derivativos, moedas, commodities); 
a Investimentos Imobilizado* (Imóveis (prédios, terrenos, edificações, 
propriedades); e intangível (nome, marcas, logotipos, designs, 
domínios de internet). 

*SAIBA MAIS EM:

- http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/investimentos.htm

- http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/imobilizado.htm
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18 - Classificação das Contas Patrimoniais: Passivo 
As obrigações na contabilidade recebem o nome de exigível, por se 
exigir da empresa o pagamento das dívidas (obrigações). Portanto, 
quando uma empresa compra mercadoria a prazo, ela passa a ter a 
obrigação de pagar o valor da compra no prazo acordado. Destaque 
para as despesas da atividade, que sempre irão gerar um pagamento 
e assim uma obrigação. As obrigações representam as dívidas com 
terceiros, fornecedores, prestadores de serviços e instituições.  

O grau de exigibilidade é o maior ou 
menor prazo em que as contas de 
obrigações devem ser pagas pela 
empresa. No Balanço Patrimonial, as 
contas do Passivo são classificadas 
pela ordem decrescente de 
exigibilidade. Ou seja, da mais 
exigível para a menos exigível, neste 
caso estas contas devem ser 
classificadas de acordo com seu 
vencimento. De acordo com a 
classificação das contas, o Passivo 
pode ser determinado Passivo 
Circulante, Passivo Não Circulante e 
Patrimônio Líquido.  

Passivo Circulante: classificadas neste grupo as obrigações que 
devem ser pagas ou recolhidas até o término do próximo exercício. 
Podem ser nomeadas como, “a pagar” ou “a recolher”. Estas contas 
correspondem que sejam realizáveis dentro do exercício social da 
empresa, prazo este de 12 meses da demonstração do balanço 
patrimonial. Também é conhecido como exigível em curto prazo. 

Passivo Não Circulante: Contas exigíveis em longo prazo – São 
contas de obrigações e só diferem do Passivo Circulante pelo prazo de 
pagamento. Com o passar do tempo as contas do exigível em longo 
prazo passam para o passivo circulante. Isto porque estas obrigações 
passam a ser exigíveis até o final do próximo exercício. Tal transição 
não acontecerá somente se o pagamento for feito enquanto a dívida 
for de longo prazo, antecipando o pagamento. Passivo Não Circulante 
é conjunto de obrigações da entidade, inclusive financiamentos para 
aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após 
o exercício seguinte (além do prazo de 12 meses).
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Patrimônio Líquido É o grupo de contas que 
embora não seja considerado exigível, está 
vinculada ao Passivo por se tratar de uma 
dívida da empresa para com os seus sócios. 
E também para estabelecer o equilíbrio dos 
recursos entre o Ativo (aplicação) e o 
Passivo (origem).  

Basicamente o PL representa o 
investimento dos proprietários na empresa 
e as reservas de lucro e caixa que ela 
possui. O patrimônio líquido é calculado do 
balanço pela diferença entre o Ativo Total e 
o Passivo Exigível.

O patrimônio líquido é calculado do balanço pela diferença entre o 
Ativo Total e o Passivo Exigível. Mede o total dos recursos próprios da 
empresa, e pode ser entendido como uma obrigação da empresa 
perante seus acionistas (proprietários). 
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19 - Classificação das Contas Patrimoniais: 
Presente e Futuro 
O método de partidas dobradas tem como essência 
que em cada lançamento, o valor total lançado nas 
contas a débito deve ser sempre igual ao total do 
valor lançado nas contas a crédito. Sempre que 
haver um débito deve existir um crédito 
correspondente. A todo débito corresponde um 
crédito de igual valor e vice-versa. Se aumentar de 
um lado, deve consequentemente aumentar do 
outro lado também. Como é mais comum uma 
transação conter somente duas entradas, sendo 
uma entrada de crédito em uma conta e uma 
entrada de débito em outra conta, daí a origem do 
nome "dobrado". 

Os lançamentos podem ocorrer, conta débito e 
conta crédito; uma ou mais contas de débito com 
uma conta de crédito; uma ou mais contas de 
crédito com uma conta de débito; uma ou mais 
contas de débito com uma ou mais contas de 
crédito.  

Na Contabilidade as contas serão organizadas no presente e no futuro. 
Neste caso, é importante o conhecimento dos termos usados para 
determinar estes dois tempos. 

Pagamento à vista: Pagamento à vista é o 
pagamento do valor total do produto em uma 
só parcela, de uma só vez. Todos os 
pagamentos por boleto bancário são à vista, 
mas dá pra pagar nesta condição pelo cartão 
de crédito também. Neste caso o valor total é 
debitado na sua próxima fatura. 

Pagamento com entrada: este termo pode 
ser utilizado para determinar parte, ou seja, 
uma parcela ou porcentagem do pagamento do 
bem ou serviço. Neste caso, o restante do valor 
a ser pago ficara concentrado nos próximos 
meses.  
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Pagamento a prazo: Quando mencionamos o termo "a prazo" nos 
referimos ao tempo necessário entre a compra de algo e a sua 
liquidação, ou seja, trata-se do período entre o começo e fim de uma 
operação. O realizar a compra de um determinado produto, o 
consumidor pode escolher pelo pagamento à vista ou parcelado. A 
venda a prazo é uma grande opção para quem não pode desembolsar 
o valor total, dessa forma o valor é dividido em parcelas.

Pagamento parcelado: O parcelamento consiste na divisão de uma 
única venda em várias parcelas mensais fixas, com o objetivo de 
facilitar o pagamento para o cliente. Ele pode ser realizado com ou sem 
juros. No caso de parcelamento com juros, o estabelecimento pode 
optar por arcar com os juros ou repassá-los ao cliente. Pagamentos 
parcelados, contudo vale ressaltar que em algumas são cobradas taxas 
de juros, podendo prejudicar seu bolso ou sua empresa. 
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20 - Escrituração Contábil Circulante e Não 
Circulante (Parte I) 

O Plano de Contas da entidade tem como 
objetivo a formatação de normas de conduta 
para o registro das operações da 
organização. Estabelecendo alguns critérios 
na sua montagem. 

O Plano de Contas deve atender às 
necessidades de informação da 
administração da empresa; observar formato 
compatível com os princípios de contabilidade 
e com a norma legal de elaboração do 

balanço patrimonial e das demais demonstrações contábeis de acordo 
com a Lei 6.404/76 (Lei das S/A) e adaptar-se tanto quanto possível 
às exigências dos agentes externos, leis e entidades governamentais, 
como a Receita Federal.  

O Plano de Contas é um conjunto de normas do qual deve fazer parte, 
ainda, a descrição do funcionamento de cada conta, chamado de 
Manual de Contas. Neste manual deve conter comentários e indicações 
gerais sobre a aplicação e o uso de cada uma das contas. Nas contas 
do Balanço Patrimonial, a empresa deve manter escrituração contábil 
com base na legislação comercial e com observância das Normas 
Brasileiras de Contabilidade.  

O B.P é uma das demonstrações 
contábeis que visa a evidenciar, de 
forma breve a situação patrimonial 
da empresa e dos atos e fatos 
consignados na escrituração 
contábil. Essa demonstração deve 
ser estruturada de acordo com os 
preceitos da Lei 6.404/76. 

A estrutura de contas, dentro do conceito legal da própria Lei 6.404/76 
(artigos 176 a 182 e artigo 187), em síntese, se compõe de: Cada 
empresa deve elaborar o seu Plano de Contas com todas as contas 
patrimoniais e de resultado que serão utilizadas pela empresa. Além 
disso, é importante que exista flexibilidade de forma a permitir a 
inclusão de contas caso seja necessário.  
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Qual a estrutura básica do plano de contas? 

1º - Todas as contas receberão uma numeração, será o seu endereço 
no plano de contas. Exemplo: 

1. Ativo;

2. Passivo;

3. Receitas;

4. Despesas;

5. Custos.

O plano de Contas - Caixa - pode ser organizado da seguinte forma: 

1 ATIVO 

1.1 ATIVO CIRCULANTE 

1.1.1 Caixa 

1.1.1.01 Caixa Geral 

Já para o plano de Contas - Obrigações com Fornecedores - pode ser 
organizado da seguinte forma:  

2 PASSIVO 

2.1 CIRCULANTE 

2.1.1 Contas a Pagar 

2.1.1.01 Fornecedores 

2.1.1.02 Outras Contas de Fornecedores Diversos 

2º - A numeração de ser separada por níveis ou grau de contas. 

3º - A quantidade níveis dependerá da necessidade da empresa, 
geralmente será de 4 ou 5 níveis, sendo possível ter mais níveis.  

Cada conjunto recebe um código. Os grandes grupos recebem apenas 
um número, são de 1º nível. Os subconjuntos são numerados de forma 
a identificar que pertencem ao grupo maior, portanto já são de nível 
menor, podendo ser de 2º, 3º, 4º, 5º ou mais níveis se essa for a 
necessidade da empresa.  
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21 - Escrituração Contábil Circulante e Não 
Circulante (Parte II) 

Seguindo com informações mais 
detalhadas do Método das Partidas 
Dobradas. Como já estudo, é importante 
ter a compreensão de que toda operação 
financeira pode ser interpretada como 
tendo uma origem e uma aplicação de 
recursos.  

Neste contexto, uma modalidade muito 
utilizada pelas empresas para obtenção 
de recursos são os empréstimos e 
financiamentos bancários.  

Mas qual a diferença entre estas duas modalidades? 

O financiamento é crédito que é concedido para a compra de algo 
especificado no contrato, sendo necessária comprovação da compra. 
Ou seja, este é um crédito com finalidade definida. Os tipos mais 
comuns são os financiamentos de veículos e os de imóveis. Isso 
porque, por serem bens de alto valor, nesta modalidade de crédito os 
juros são menores, especialmente por haver uma garantia para o 
credor. 

No empréstimo o valor concedido no é livre. Ele não é vinculado com 
compra de bens e pode ser usado como o contratante desejar. Ou seja, 
você poderia tomar o empréstimo para utilizar da maneira como você 
quiser. Como não tem vínculos, em muitas situações, sem a 
necessidade de garantias, costumam apresentar juros mais altos que 
o financiamento.
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Após o entendimento sobre as principais diferenças entre empréstimos 
e financiamentos bancários. É preciso compreender que estas  praticas 
para captação do dinheiro alteram o patrimônio da empresa. O ativo e 
o passivo de uma entidade são alterados quando do recebimento de
recursos liberados pelos bancos.

A obrigação de pagamento dos empréstimos e financiamentos deve ser 
registrada no passivo circulante (parcelas com vencimento no curto 
prazo) e ou no passivo não circulante (parcelas com vencimento no 
longo prazo). Outro destaque é que estes métodos de obtenção de 
recursos pelas empresas incidem juros, variação monetária, variação 
cambial (caso a dívida seja contraída em moeda estrangeira) e outras 
despesas bancária (comissões, taxas e tributos). 

Nesta aula foi analisado o fato contábil de 
transferência de dinheiro da conta banco para o 
caixa da empresa. 

Outra ferramenta muito utilizada não só pelas 
empresas, mas também por pessoas físicas, é a 
realização de DOC e TED.  

Mas, qual a diferença de DOC para TED? 

A Transferência Eletrônica Disponível (TED) e o Documento de Ordem 
de Crédito (DOC) são as opções que o banco disponibiliza para fazer 
envio de valores em dinheiro de forma eletrônica. A TED é concluída 
no mesmo dia, enquanto o DOC só estará completo em até 2 dias úteis 
após a solicitação de movimentação. O DOC é usado para transferir a 
quantia máxima de R$ 4.999,99 para uma conta em um banco 
diferente do seu – para valores acima de R$ 5 mil é necessário fazer 
uma TED. A grande vantagem da TED é que o dinheiro cai 
praticamente na mesma hora, ou seja, a transferência da TED é mais 
rápida. 
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22 – Escrituração Contábil Circulante e Não 
Circulante: Receitas 

Receitas e despesas são dois conceitos 
ligados à contabilidade das empresas.  

As receitas devem ser maior que as 
despesas para o negócio ser rentável.  

A receita é o direito da empresa de 
receber um determinado montante, no 
imediato ou num momento futuro. 

Os resultados de uma empresa dependem do desenvolvimento das 
atividades diárias de trabalho. Isto inclui os trabalhos dos gestores e 
de colaboradores de diversos setores. Lembrando que toda atividade 
econômica possui risco, os riscos são inerentes para todas as 
atividades econômicas, tendo no Risco algo que nunca poderá ser 
zerados. Todas entidades devem estar preparadas para as 
adversidades do mercado e dos negócios.  

Receita é a entrada monetária que ocorre proveniente do volume de 
vendas do seu bem ou serviço, em geral sob a forma de dinheiro ou de 
créditos representativos de direitos. 

Sobre o Fluxo de Caixa: O registro dos fluxos possibilita a 
administração dos recursos que estarão disponíveis para futuras 
necessidades. As informações encontradas na demonstração de fluxo 
de caixa tornam-se um instrumento para tomada de decisões, pois terá 
dados suficientes para basear sua estratégia perante seu negócio em 
um curto espaço de tempo. Vale acrescentar que, tendo o controle de 
entrada e saída de recursos, é possível verificar erros cometidos e que 
podem estar trazendo prejuízo ao seu negócio. 

Fatores essenciais para a empresa é a separação das contas da 
empresa para ter uma visão mais ampla do caixa.  Podendo evitar 
prejuízos a curto ou longo prazo, o fluxo de caixa deve conter não só 
todos os pagamentos e recebimentos da entidade, mas também os 
previstos, ou seja, as despesas que ainda não foram lançadas, tais 
como, imposto, conta de luz e salário dos funcionários.  
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23 – Escrituração Contábil Circulante e Não 
Circulante: Despesas 

Despesas e custos são valores que 
não impactam diretamente no 
processo produtivo, logo, quanto 
menores suas despesas e custos 
maior será seu lucro. Contudo, não 
necessariamente estão atribuídas 
com desperdícios.  

Despesas são necessárias para 
manter o bom funcionamento da 
empresa. 

Os Princípios Fundamentais da Contabilidade – De acordo com a 
Resolução n. 750/93 - Dispõe sobre os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade (PFC). Tendo no CONSELHO FEDERAL DE 
CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a evolução da última década na área da Ciência 
Contábil reclama a atualização substantiva e adjetiva dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade a que se refere a Resolução CFC 
530/81. 

O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA 

Art. 9º As receitas e as despesas devem 
ser incluídas na apuração do resultado do 
período em que ocorrerem, sempre 
simultaneamente quando se 
correlacionarem, independentemente de 
recebimento ou pagamento. 

1º O Princípio da COMPETÊNCIA 
determina quando as alterações no ativo 
ou no passivo resultam em aumento ou 
diminuição no patrimônio líquido, 
estabelecendo diretrizes para 
classificação das mutações patrimoniais, 
resultantes da observância do Princípio da 
OPORTUNIDADE. 
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2º O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando 
correlatas, é consequência natural do respeito ao período em que 
ocorrer sua geração. 

3º As receitas consideram-se realizadas: 

I. nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o
pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo,
quer pela investidura na propriedade de bens anteriormente
pertencentes à ENTIDADE, quer pela fruição de serviços por
esta prestados;

II. quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer
que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um
ativo de valor igual ou maior;

III. pela geração natural de novos ativos independentemente da
intervenção de terceiros;

IV. no recebimento efetivo de doações e subvenções.

4º Consideram-se incorridas as despesas:

I. quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por
transferência de sua propriedade para terceiro;

II. pela diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo;

III. pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo.
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24 – Escrituração Contábil Circulante e Não 
Circulante: Fechamento do Balanço Patrimônial  
Nesta aula foram revisados os tópicos relevantes para o fechamento 
do Balanço Patrimonial. Este reforço aborda as informações 
fundamentais para a contabilidade, como, o passivo corresponde ao 
saldo das obrigações devidas, enquanto no ativo se representam os 
bens e direitos que pertencem à entidade. O passivo é a coluna da 
direita num balanço patrimonial, enquanto o ativo se apresenta na 
conta esquerda do B.P. Um exemplo de ativo é uma conta a receber, 
e passivo uma conta a pagar. 

Conta de lucro ou prejuízo (saldo da apuração do resultado do 
exercício, que encontramos através da diferença entre receitas e 
despesas) deverá ser registrada no patrimônio líquido, dentro do 
passivo no balanço patrimonial, para que tenha o mesmo valor do lado 
do Ativo e Passivo. Conta de Despesa gera sempre a saída de dinheiro 
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ou uma dívida (valor a pagar). Conta de Venda (receita) gera sempre 
ou dinheiro ou um direito (receber o valor da venda). 

O Patrimônio Líquido é formado pelo grupo de contas que registra o 
valor contábil pertencente aos acionistas ou quotistas. De forma 
contábil o Patrimônio Líquido ou PL é a diferença entre os valores 
positivos (bens mais direitos) menos os valores negativos (obrigações) 
e pode ser descrito com a seguinte conta:  

PL = BENS + DIREITOS - OBRIGAÇÕES 
O levantamento patrimonial deverá incluir todos os bens do ativo, o 
patrimônio líquido e as obrigações. 

No ativo deverão ser inventariados o dinheiro em caixa e em bancos, 
as mercadorias, os produtos, as matérias primas, as duplicatas a 
receber, os bens do ativo permanente, etc. 

No passivo deverão ser arroladas todas as obrigações e no patrimônio líquido o 
capital registrado e a diferença (devedora ou credora) do ativo menos o pas-
sivo exigível e capital social. 
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De acordo com o Scaramelli* há três problemas fundamentais no 
fechamento do Balanço Patrimonial. Não conciliar os saldos 
patrimoniais com todos os departamentos e usuários internos. Muitas 
vezes o balanço é fechado sem solicitar informações aos 
departamentos responsáveis (Almoxarifado, Patrimônio, Tributário e 
outros) e por isso não fazem a contabilização das variações 
patrimoniais dessas contas. 

Outro ponto importante que a Contabilidade também deve tomar mais 
atenção é em manter contabilização indevida das variações 
Patrimoniais. Estes casos ocorrem com freqüência, em que há falhas 
na contabilização de entradas do Almoxarifado, por exemplo, que ficam 
incompatíveis com a execução do orçamento, mas acabam por serem 
mantidas por falha na execução da escrituração contábil ou por 
negligencia do departamento responsável.   

Outra falha corriqueira é o saldo das contas fechados de forma errônea. 
Muitas vezes a atenção e os maiores cuidados ficam encima das contas 
do Patrimônio Líquido em relação às demais contas e não refletem os 
atos/fatos ocorridos. 

*SAIBA MAIS EM:

https://www.webcasp.com.br/noticia-3-erros-para-evitar-no-fechamento-do-
balanco-patrimonial 
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25 - Sistema de Controle de Estoque 

O estoque pode ser definido como a 
acumulação armazenada de recursos 
materiais em um sistema de produção e/ou 
operações. Sendo qualquer recurso 
armazenado e, portanto, são materiais ou 
produtos que ficam fisicamente disponíveis 
pela empresa, até o momento de ingressarem 
no processo produtivo ou seguirem para a 
comercialização direta ao consumidor final. 

Dentro de uma empresa, o estoque é representado por produtos 
(sejam eles produtos finais ou inacabados) que estão em posse de um 
agente econômico. São os materiais e suprimentos utilizados para a 
produção de seu produto ou para suprimir a necessidade da 
própria empresa. Dentre as finalidades da administração de estoques, 
as principais são: Reduzir perdas e furtos de mercadorias; Assegurar a 
quantidade e a qualidade das mercadorias. 

Assim, administrar estoque é evitar o excesso ou insuficiência de 
abastecimento ou extravio de insumos ou mercadorias.  

Há dois sistemas para cálculo do saldo de estoque e do custo da 
mercadoria vendida:  

Controle permanente de estoque: Neste 
sistema são controladas continuamente todas 
as saídas e chegadas das mercadorias, tanto 
em quantidade quanto em valores. Por meio 
dele pode-se saber a qualquer momento a 
posição atualizada dos estoques e das 
despesas geradas pelos produtos que foram 
vendidos. As informações auxiliam o 
planejamento dos produtos a serem 
adquiridos.  

Controle periódico de estoque: Este 
sistema realiza o levantamento do inventário 
ao final de um determinado período, que pode 
ser semanal, mensal, bimestral, semestral. 
Este período é determinado para compor a 
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melhor estratégia para empresa. O sistema 
opera com o levantamento de  dados sobre 
os bens disponíveis. Atualização do sistema 
ERP para dar suporte à gestão de estoque de 
produtos e organização dos dados para 
corrigir eventuais falhas humanas. 

A utilização para saber quanto custou a 
mercadoria vendida. É quando a empresa faz 
a contagem de estoque no final do período, 
por isso o nome de controle periódico de 
estoque deve ser realizado através do Custo 
da Mercadoria Vendida.  

Custo de Mercadoria Vendida é o valor da 
mercadoria que leva em consideração a 
aquisição de produtos e insumos e o processo 
de pós-venda, que pode retornar novos itens 
ao estoque. O estoque faz parte dos ativos de 
um negócio e compõe parte do seu 
patrimônio de uma empresa.   

A fórmula para fazer o cálculo do CMV é a seguinte: 

C.M.V = EI + C – EF
C.M.V = Estoque inicial + Compras – Estoque final



54 Contabilidade V5 

Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila.

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1 – Defina Contabilidade. 

2 – Qual é o objeto da contabilidade? 

3 – Qual o objetivo da contabilidade? 



Contabilidade V5 55 

4 – Defina patrimônio. 

5 – O que são os “usuários da Contabilidade”? 

6 – Qual a diferença entre bens e direitos? 

7 – Cite duas classificações de bens. 
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8 – Quais são as duas funções da contabilidade? 

9 – O que é Balanço Patrimonial? 

10 – Qual a diferença entre débito e crédito para a Contabilidade? 

 Retorne para a sequência do curso 
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Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

Para os Seguintes Fatos Contábeis, crie, nomeie os razonetes e aplique 
as informações de Bens + Direitos e Obrigações (débito e crédito).  

1 - Valores em Caixa de R$50.000,00 

2 - Valores em Mercadorias (estoque) de R$10.000,00 

3 - Bens permanentes em Máquinas no valor de R$5.000,00 
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4 - Bens permanentes em Computadores no valor de R$2.500,00 

5 - Receitas provenientes das vendas no valor de R$10.000,00 

6 - Despesas com pagamento de energia elétrica no valor de R$500,00 
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7 - Patrimônio Líquido proveniente do Capital no Valor de R$40.000,00 

8 - Obrigações de Contas a Pagar no valor de R$2.500,00 

9 - Pagamento de Despesas em Aluguel no Valor de R$1.000,00 

10 - Direitos de Clientes a Receber no Valor de R$5.250,00 
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Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

A partir dos fatos contábeis faça o lançamento nos razonetes e feche o 
Balanço Patrimonial.  

1 - Capital investido no valor de R$50.000,00 sendo 40% no caixa o 
restante no banco.  

2 - Compra de Computadores em cheque no valor de R$2.500,00 

3 - Compra de Mercadorias em dinheiro no valor de R$12.000,00 

4 - Transferência do Banco para o Caixa no valor de R$10.000,00 

5 - Compra de Mercadorias em cheque no valor de R$5.000,00 

6 - Pagamento de água em dinheiro no valor de R$550,00 

7 - Pagamento de luz em dinheiro no valor de R$600,00 

8 - Pagamento de Internet débito em conta no valor de R$350,00 

9 - Pagamento de aluguel em cheque no valor de R$2.500,00 

10 - Vendas em dinheiro no valor de R$20.000,00 
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Exercícios referentes às lições de 16 a 20 

A partir dos fatos contábeis faça o lançamento nos razonetes e feche o 
Balanço Patrimonial.  

1 - Capital investido no valor de R$71.000,00 sendo que 41,35% foi 
no caixa e o restante no banco.  

2 - Compra de Computadores, à vista em cheque no valor de 
R$12.500,00. 

3 - Compra de Mercadorias à prazo no valor de R$12.365,00. 
(fornecedor a pagar) 

4 - Transferência do banco para o caixa no valor de R$29.645,18. 

5 - Compra de porta no valor de R$4.200,00 sendo 12,36% à vista. 
(contas a pagar) 

6 - Compra de Mercadorias no valor de R$8.500,00 com pagamento de 
26% em cheque e o restante à prazo (fornecedor a pagar).  

7 - Pagamento de água à vista no valor de R$550,00. 

8 - Pagamento de luz em dinheiro no valor de R$312,00; 

9 - Pagamento de Telefone à vista no valor de R$200,00 

10 - Pagamento de Aluguel à vista em cheque no valor de R$1.469,00 

11 - Vendas no valor de R$31.025,29 sendo 35,12% à vista em cheque 
e o restante à prazo (clientes a receber). 
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Exercícios referentes às lições de 21 a 25 

A partir dos fatos contábeis faça o lançamento nos razonetes e feche o 
Balanço Patrimonial. 

1 - Capital investido no valor de R$62.000,00 sendo que 20% foi no 
caixa e o restante no banco.  

2 - Compra de Mesas, à vista em cheque no valor de R$11.950,00. 

3 - Compra de Mercadorias “A” à prazo no valor de R$8.500,00 para 
pagamento em 18x.  

4 - Transferência do banco para o caixa no valor de R$12.000,00. 

5 - Compra de porta no valor de R$4.500,00 sendo 25% à vista o 
restante em 15x. 

6 - Compra de Mercadorias “B” no valor de R$15.200,00 com 
pagamento de 25% em cheque e o restante dividido em 13x.  

7 - Pagamento de água à vista no valor de R$550,00. 

8 - Pagamento de luz em dinheiro no valor de R$650,00 

9 - Pagamento de Telefone à vista no valor de R$200,00 

10 - Pagamento de Aluguel à vista em cheque no valor de R$2.500,00 

11 - Vendas no valor de R$29.000,00 (Custo da Mercadoria Vendida 
R$10.800,00) sendo 35% à vista em cheque e o restante em 14x.  
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FIM DA APOSTILA 
Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 

Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 

autorização. 


