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11..  AA  OORRIIGGEEMM  DDAA  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADDEE  
 

A origem da Contabilidade está ligada a necessidade de registros do comércio. 

 
A história da contabilidade é tão antiga quanto a própria história da civilização.  

Está ligada às primeiras manifestações humanas da necessidade social de proteção 

à posse (como contagem dos animais de criação) e de perpetuação e interpretação 

dos fatos ocorridos com o objeto material de que o homem sempre dispôs para 

alcançar os fins propostos.  Deixando a caça, o homem voltou-se à organização da 

agricultura e do pastoreio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A organização econômica acerca do direito do uso do solo acarretou em 

“separatividade”, rompendo a vida comunitária, surgindo divisões e o senso de 

propriedade. Assim, cada pessoa criava sua riqueza individual. 

 
Ao morrer, o legado deixado por esta pessoa não era dissolvido, mas passado como 

herança aos filhos ou parentes. A herança recebida dos pais (pater, patris), 

denominou-se patrimônio. O termo passou a ser utilizado para quaisquer valores, 

mesmo que estes não tivessem sido herdados. 
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22..    AA  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADDEE  MMOODDEERRNNAA  
 

Como vimos anteriormente, foi o pensamento do "futuro" que levou o homem aos 

primeiros registros a fim de que pudesse conhecer as suas reais possibilidades de 

uso, de consumo, de produção, e hoje, necessitamos deste tipo de controle para a 

tomada de decisões dentro das Empresas e também para fins fiscais. Atualmente, a 

frequência e o sucesso da empresa no mercado dependem, principalmente, da 

eficiência da área de contas. 

 

A contabilidade é a ciência que estuda, controla e interpreta os fatos ocorridos no 

patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. Ela também registra os atos e 

fatos contábeis de uma pessoa física e jurídica, bem como as mutações de seu 

patrimônio. É um processo que consiste em identificar, medir e comunicar 

informações relativas a atos e fatos da administração econômica, permitindo 

julgamento e decisão a quem possa interessar. 

 

É um sistema que permite registrar as transações de uma entidade, que possam ser 

expressões em termos monetários e informar os reflexos dessas transações na 

situação econômico-financeira dessa entidade em uma determinada data. 
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2.1. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA 
CONTABILIDADE 

 

 

O Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução Federal no 750/93, 

determinou os seguintes princípios fundamentais de contabilidade. 

 

 Entidade; 

 Continuidade; 

 Oportunidade;  

 Registro pelo Valor Original; 

 Atualização Monetária; 

 Prudência;  

 Competência. 

 

 

 
 
 

2.2. OBJETO DE ESTUDO DA CONTABILIDADE 
 

O Objetivo de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades, seus 

fenômenos e variações, tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo, 

registrando os fatos e atos de natureza econômico-financeira que o afetam e 

estudando suas consequências na dinâmica financeira.  
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2.3.  CAMPO DE APLICAÇÃO 
 

A contabilidade é aplicada em todas as entidades econômico-administrativas, seja 

de fins lucrativos ou não.  

 

Onde existir um patrimônio sujeito à ação administrativa do homem, estará a 

contabilidade.  

 

O Campo de aplicação da Contabilidade abrange todas as entidades econômico-

administrativas, até mesmo as pessoas de direito público, como a União, os 

Estados, os Municípios, as Autarquias, etc.  

 

 

Alguns exemplos de pessoas físicas e jurídicas que utilizam a contabilidade: 

 

 Sócios, acionistas, proprietários; 

 Diretores, administradores, executivos; 

 Instituições financeiras; 

 Empregados; 

 Sindicatos e associações; 

 Institutos de pesquisas; 

 Fornecedores; 

 Clientes; 

 Órgãos governamentais; 

 Fisco. 
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2.4. TÉCNICAS CONTÁBEIS 
 

A contabilidade para atingir sua finalidade se utiliza das seguintes técnicas: 

 

ESCRITURAÇÃO 

A escrituração contábil é a primeira técnica utilizada pelo profissional da 

contabilidade, cuida-se do lançamento dos fatos contábeis em livros destinados ao 

registro de tais operações.  

 

Segundo os princípios da oportunidade e do registro pelo valor original, a 

escrituração deverá ser feita de imediato e corretamente, independente das causas, 

e sempre pelo valor original, lembrando que os princípios mais se confundem 

como regras, pois sua observância é obrigatória ensejando inclusive punições a 

quem deixe de aplicá-los, dessa forma podemos perceber a importância da 

escrituração nos processos de controle financeiro e fiscal da entidade. 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

São demonstrativos expositivos dos fatos ocorridos num determinado período. 

  

As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores 

correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Representam a 

exposição gráfica dos fatos:  

 

 Balanço Patrimonial. 

 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 

 Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA). 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). 

 Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR). 
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AUDITORIA 

É o exame e a verificação da exatidão ou não dos procedimentos contábeis. Uma 

auditoria é uma revisão das demonstrações financeiras, sistema financeiro, 

registros, transações e operações de uma entidade ou de um projeto, efetuada por 

contadores, com a finalidade de assegurar a fidelidade dos registros e 

proporcionar credibilidade às demonstrações financeiras e outros relatórios da 

administração. 

  

A auditoria também identifica deficiências no sistema de controle interno e no 

sistema financeiro e apresenta recomendações para melhorá-los. Elas podem 

diferir substancialmente, dependendo de seus objetivos, das atividades para os 

quais se utilizam as auditorias e dos relatórios que se espera receber dos 

auditores. 

  

 

 

 

 

 

 

Em geral, as auditorias podem ser classificadas em três grupos: 

 

1.  AUDITORIA FINANCEIRA - é quando há interesse nas demonstrações 

financeiras da entidade como um todo.  

  

2.  AUDITORIA DE CUMPRIMENTO - engloba a revisão, comprovação e 

avaliação dos controles e procedimentos operacionais de uma entidade. 

  

3.  AUDITORIA OPERACIONAL - é um exame mais amplo da administração, 

recursos técnicos e desempenho de uma organização. O propósito desta 

auditoria é medir o grau em que as atividades da entidade estão 

alcançando seus objetivos. 
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2.5. FUNÇÕES DA CONTABILIDADE 
 

Assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações sobre a 

composição e as variações patrimoniais, bem como o resultado das atividades 

econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins, que podem ser 

lucrativos ou meramente ideais. 

 

Existem duas funções básicas na contabilidade. Uma é a administrativa, e a outra é 

a econômica: 

 

A. FUNÇÃO ADMINISTRATIVA: controlar o patrimônio 

B. FUNÇÃO ECONÔMICA: apurar o resultado.  

 

 
 

 

 

 

2.6. ASPECTOS DA CONTABILIDADE 
 

Quanto ao aspecto, os relatórios e demonstrativos contábeis apresentam, no que se 

refere aos dados neles inseridos, aspectos qualitativos e aspectos quantitativos.  

 

 ASPECTOS QUALITATIVOS - São os nomes ou os títulos dados aos 

elementos patrimoniais, de acordo com sua classificação contábil; 

designando assim a natureza de cada elemento. 

 

 ASPECTOS QUANTITATIVOS - Consiste em atribuir valores 

monetários a cada elemento do patrimônio. 
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33..  DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDEE  PPAATTRRIIMMÔÔNNIIOO,,  BBEENNSS,,  
DDIIRREEIITTOOSS  EE  OOBBRRIIGGAAÇÇÕÕEESS 

  

3.1 PATRIMÔNIO 
 

Patrimônio é o conjunto De Bens, Direitos e Obrigações. Veja o esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representamos o Patrimônio em um gráfico simplificado, em forma de “T”: 

 

 

 

 

 

 

O “T” tem dois lados. No lado esquerdo, colocamos os Bens e os Direitos. 

 

 

 

 

 

 

Bens 

Direitos 

Obrigações 
 

      PATRIMÔNIO 

http://suellenfmarques.files.wordpress.com/2011/07/t.jpg
http://suellenfmarques.files.wordpress.com/2011/07/t1.jpg
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No lado direito, colocamos as Obrigações: 

 

 

 

 

 

 

Então, juntamos todos os elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos positivos: Bens e Direitos 

Elementos negativos: Obrigações 

 

 

 

Os elementos positivos são denominados componentes Ativos, e o seu 

conjunto forma o Ativo. 

 

 

 

Os elementos negativos são denominados componentes Passivos, e o 

seu conjunto forma o Passivo.  

 

  

http://suellenfmarques.files.wordpress.com/2011/07/t3.jpg
http://suellenfmarques.files.wordpress.com/2011/07/t2.jpg
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Veja o esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabemos que os elementos positivos são denominados componentes ATIVOS e 

neles podemos encontrar os BENS E DIREITOS da empresa. 

 

Sabemos também que, os elementos negativos são denominados componentes 

PASSIVOS e neles são inseridas nossas OBRIGAÇÕES para com terceiros.  

 

 

Mas, e o que são BENS, DIREITOS e OBRIGAÇÕES?  

Como defini-los? Como distingui-los? 

 

Vamos entender um pouco mais sobre eles a seguir. 
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3.2. BENS 
 

 

Entende-se como Bens, as coisas capazes de satisfazer 

necessidades humanas, suscetíveis de avaliação econômica. 

Podemos distinguir os bens da seguinte maneira: 

 

 

 BENS NUMERÁRIOS: são todos os bens que estão disponíveis na empresa. 

Dinheiro disponível em caixa ou em bancos são bons exemplos de bens 

numerários. 

 

 BENS DE RENDA: são aqueles bens que foram adquiridos pela empresa para 

gerar renda, tais como imóveis para aluguel, participações permanentes em 

sociedades, etc. 

 

 BENS FIXOS, DE USO OU IMOBILIZADOS: também chamados de bens de 

capital, são todos aqueles que têm durabilidade maior que um ano e que fazem 

parte da rotina operacional da empresa.  

 

 BENS DE VENDA: são os bens que a empresa possui destinados à venda. 

Produtos em estoque são considerados bens de venda. 

 

 BENS INTANGÍVEIS: como o próprio nome já indica, são todos os bens que 

não têm forma física, mas que têm participação social na empresa. Marcas e 

patentes, direitos autorais, etc. 

 

 BENS DE CONSUMO: são bens não duráveis que são usados no processo 

produtivo, que ao seu final, geram despesas para a empresa. São exemplos de 

bens de consumo: produtos de limpeza, combustível, material de escritório, 

etc. 
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3.3.  DIREITOS 
 

Direitos são valores que é seu por natureza, mais que está de 

posse de outra pessoa, por exemplo, uma venda feita à prazo (é 

direito seu receber esse dinheiro, como esse dinheiro ainda não 

está com você, ele não é um bem, e sim um direito).  

 

 

Outros exemplos de Direitos: Duplicatas a Receber, Clientes, Contas a Receber, 

Depósitos, Aplicações Financeiras, etc. 

 

Podemos entender que o que diferencia BENS de DIREITO é a posse. Pois na 

verdade tudo que esta nos dois exemplos acima pode ser avaliada em dinheiro, o 

que diferencia é se esta ou não com você. 

 

 3.4. OBRIGAÇÕES 
 

Obrigações são contas negativas.  

 

Ela é o inverso de DIREITOS, ou seja, é algo avaliável em dinheiro que 

não lhe pertencem, mas esta com você. Por exemplo: 

 

 

 COMPRA À PRAZO – Seu fornecedor, por exemplo, lhe vendeu 

mercadorias à prazo. É um direito dele receber e uma OBRIGAÇÃO sua pagar, 

em troca dessa obrigação foi adquirido mercadorias para seu estoque. 

   

Outros exemplos de Obrigações: Fornecedores, Duplicatas a Pagar, Notas 

Promissórias a Pagar, Impostos a Recolher, Contas a Pagar, Títulos a Pagar, 

Contribuições a Recolher, etc. 
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44..  CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALL  
 

O Patrimônio é dividido em três partes como já vimos. A parte positiva, se chama 

ATIVO, a parte negativa se chama PASSIVO, e o diferencial entre eles se chama 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

 

Imagine você como o dono da empresa: Você possui uma empresa de venda de 

eletrodomésticos – Máquina de Lavar, Televisores, Geladeira, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mês de Julho, seu ATIVO foi de R$ 5.000,00, e seu PASSIVO foi de R$ 2.500,00.  

 

Então: 

+R$ 5.000,00 (ATIVO) –R$2.500,00 (PASSIVO) = Patrimônio Líquido (PL) 

 

Neste exemplo acima, seu PL ficou positivo em R$ 2.500,00, pois a parte positiva 

(ATIVO) foi superior à parte negativa (PASSIVO), entretanto, essa pode ser uma 

conta ilusória, pois deve-se ficar atento aos elementos circulantes e não-circulantes 

de todo esse processo. 

 

Vamos entender um pouco mais sobre isso a seguir. 
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4.1. ATIVO 
 

Ativo é a parte positiva, composta de bens e direitos e subdivide-se em Ativo 

Circulante e Não-Circulante: 

 

 ATIVO CIRCULANTE = Demonstra todos os Ativos - Bens e Direitos da 

empresa, que serão ou poderão ser movimentados em até 360 dias (Ano 

fiscal). Exemplos:  

 

 Caixa – O Caixa da empresa é utilizado, geralmente, diariamente para 

compra de materiais, pagamento de fornecedores, etc. 

 

 Bancos – Sempre que há uma venda de um produto e a forma de 

pagamento é cartão de crédito, cartão de débito, etc., o dinheiro não 

entra diretamente no caixa, mas sim em um intermédio, os bancos. 

 

 Estoques – Entrada e saída de produtos em estoque, geralmente, diários. 

 

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE - Demonstra todos os Bens e Direitos, que serão ou 

poderão ser movimentados pós 360 dias (Ano fiscal). Exemplos:  

 

 Realizável à Longo Prazo (Contas a Receber com mais de 360 dias para 

receber); 

 

 Imobilizado - Bens Imóveis da Empresa, que esta não tem intenção de 

vender - Serve para o funcionamento da empresa/fábrica, como veículos, 

equipamentos, etc.; 

 

 Investimentos - Valores Aplicados com resgates com mais de 360 dias, 

ou Investimentos em Ações sem intenção de venda, compra de terrenos, 

etc. 
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4.2 PASSIVO 
 

É a parte negativa, composta das obrigações com terceiros e subdivide-se em 

Passivo Circulante e Não-Circulante. 

 

 PASSIVO CIRCULANTE = Corresponde às obrigações da empresa que deverão 

ser pagas até o fim do exercício seguinte. 

 

Exemplo: empréstimos e financiamentos, obrigações fiscais, fornecedores, 

outras obrigações e provisões. 

 

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - No passivo não circulante são contabilizadas as 

obrigações que deverão ser liquidadas após o exercício social seguinte. 

 

Quanto às contas que compõem o passivo não-circulante, basicamente são as 

mesmas que integram o passivo circulante. 

 

4.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

O patrimônio líquido representa as obrigações da entidade para com os sócios ou 

acionistas (proprietários) e indica a diferença entre o valor dos bens e direitos 

(ativo) e o valor das obrigações com terceiros (passivo).  

 

É a parte do Patrimônio que vai medir ou avaliar a situação ou  condição da 

entidade; é chamado também de Passivo não-exigível ou Situação Líquida. 
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55..  RREECCEEIITTAASS,,  DDEESSPPEESSAASS  EE  CCUUSSTTOO  
 

5.1.  RECEITAS 
 

As receitas são entradas de elementos para o ativo da empresa, na forma de bens 

ou direitos que sempre provocam aumento da situação líquida.  

 

Nos lançamentos contábeis, na grande maioria das vezes ele é interligado às 

vendas de produtos ocorridas no período, porém, nem todos são oriundos de 

vendas ou prestação de serviços, como por exemplo: aluguéis a receber, 

rendimentos de uma aplicação financeira, juros e etc. 

 

Basicamente, as receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o 

período contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou 

diminuição de passivos, que resultem em aumento do patrimônio líquido e que não 

sejam provenientes de aporte dos proprietários da entidade. 

 

A definição de receita abrange tanto receitas propriamente dita, como ganhos. A 

receita surge no curso das atividades ordinárias de uma entidade e é designada por 

uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos, 

royalties e aluguéis. 
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5.2.  DESPESAS 
 

Despesa é o gasto incorrido para, direta ou indiretamente, gerar receitas. Incluem 

nas despesas, os gastos que a empresa precisa ter para obter uma receita, como 

por exemplo, os salários, água, luz, telefone, impostos, aluguéis pagos e etc. Para a 

contabilidade, uma despesa representa uma diminuição do ativo e aumento do 

passivo; e assim como as receitas provocam um aumento do patrimônio líquido, as 

despesas, diminuem o valor do mesmo.  

 

Basicamente, as despesas são sacrifícios financeiros com que a entidade arca para 

a obtenção de um produto ou serviço qualquer. Sacrifício esse representado por 

entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro). 

 

Conceito extremamente amplo e que se aplica a todos os bens e serviços 

adquiridos. Assim, temos despesas com a compra de matérias-primas, gastos com 

mão-de-obra, tanto na produção como na distribuição, gastos com honorários da 

diretoria, gastos na compra de um imobilizado, etc. Só existe despesa no momento 

em que existe o reconhecimento contábil da dívida assumida ou da redução do 

ativo dado em pagamento. 

 

A comparação entre receitas e despesas ocorre na apuração do resultado do 

exercício, que é o saldo do confronto entre elas, depois de um ciclo de operações 

em uma empresa. Se o resultado for positivo, a empresa teve lucro, se o resultado 

for negativo, a empresa teve prejuízo. 
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5.3.  CUSTOS 
 

Custos é um bem ou serviço que se utiliza na produção de outro bem. São despesas 

(gastos) relacionados diretamente com a produção do bem ou serviço principal da 

sua empresa.  

 

Vamos exemplificar:  

 

O consumo de energia elétrica, quando a finalidade é apenas 

obter luz, é como uma despesa. No entanto, a partir do momento 

que uma família utiliza para esquentar a água do chuveiro ou a 

refeição em um forno de microondas, ele passa a ser um custo a 

mais para a utilização de outro bem.  

 

 

O mesmo vale para a empresa: 

 

 Em uma fábrica de sapatos, por exemplo, se ligarmos uma lâmpada da área de 

Finanças, trata-se de uma despesa, entretanto, se ligarmos a máquina de produção 

de sapatos (o que consumirá também energia elétrica), tratará de custos ligados 

diretamente com a produção do bem ou serviço principal da empresa. 

 

Outro Exemplo: Compra de tecidos para uma Fábrica de Costura é um custo, pois é 

um gasto ligado diretamente com o produto.  
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66..  CCOONNTTAASS  
 

Representam os registros de débito e crédito da mesma natureza ou espécie 

identificada por um título que qualifica os elementos do patrimônio (bem, direito, 

obrigação ou Patrimônio Líquido) ou uma variação patrimonial (receitas e 

despesas).  

 

As contas servem para representar graficamente o Patrimônio e suas variações e a 

representação é feita através dos chamados razonetes ou contas em forma de “T”, 

na qual veremos mais adiante. 

 

6.1 ELEMENTOS DA CONTA 
 

São seis os elementos de uma conta: 

 

  TÍTULO – é o nome da conta. 

 

  DATA– marcação do tempo do fato (dia, mês e ano). 

 

  HISTÓRICO– é a narração do fato ocorrido. 

 

  DÉBITO– estado de dívida da conta 

 

  CRÉDITO– estado haver da conta 

 

  SALDO– é a diferença entre o débito e o crédito.  

 

  



 

22 

 

6.2 PARTIDAS DOBRADAS 
 

A essência deste método, é que o registro de qualquer operação implica que um 

débito em uma ou mais contas deve corresponder um crédito equivalente, em uma 

ou mais contas, de forma que a soma dos valores debitados seja sempre igual a 

soma dos valores creditados, ou simplificando: 

 

 

LEMBRE-SE DISTO:  

“TODO DÉBITO CORRESPONDE A UM CRÉDITO E VICE-VERSA” 

 

 

6.3 DÉBITO, CRÉDITO E SALDO 
 

 Débito De Uma Conta - É uma situação de dívida de responsabilidade da 

conta. As contas que representam: bens, direitos, despesas e custos têm 

saldo devedor. 

 

 Crédito De Uma Conta - É uma situação de direito de haver da conta. As 

contas que representam: obrigações (PE), Patrimônio Líquido (PL) e 

receitas, têm saldo credor. 

 

 Saldo De Uma Conta - Representa a diferença entre o valor do débito e do 

crédito. O saldo pode ser: devedor, credor ou nulo. 

 

A. Devedor - quando o valor do débito for superior ao do crédito (D > C); 

B. Credor - quando o valor do crédito for superior ao do débito (D < C); 

C. Nulo - quando o valor do débito for igual ao do crédito (D = C).  
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6.3.1. Mecanismo Do Débito E Do Crédito 
 

Lançamento é o registro dos fatos contábeis (aqueles que provocam mudanças na 

composição do patrimônio da entidade), efetuados de acordo com o método das 

partidas dobradas. É feito em ordem cronológica e obedecendo a determinada 

técnica.  

 

O lançamento é feito nas contas Patrimoniais, pertencentes ao grupo do Ativo, 

Passivo Exigível e Patrimônio Líquido, e nas contas de resultado, representadas 

pelas Receitas e Despesas. 

 

As contas de Ativo, por terem saldo devedor, são aumentadas de valor por Débito 

e diminuídas por Crédito. 

 

As contas de Passivo Exigível e de Patrimônio Líquido, por apresentarem saldo 

credor, são aumentadas de valor por Crédito e diminuídas por Débito.     

 

As contas relativas às Receitas e Despesas, por afetarem diretamente o PL 

(Patrimônio Líquido), são, respectivamente, Creditadas (porque aumentam o 

PL) e Debitadas (porque diminuem o PL). 

 

Essa tabela é de grande utilidade na hora de fazer lançamentos nos razonetes.  

Natureza Para o Saldo 

Das Contas Do Saldo  Aumentar  Diminuir 

Ativo = Bens e Direitos Débito Debita Credita 

Passivo = Obrigações Crédito Credita Debita 

Patrimônio Líquido Crédito Credita Debita 

Receitas Crédito Credita Debita 

Despesas e Custos Débito Debita Credita 

Contas Retificadoras do Ativo Crédito Credita Debita 

Contas Retificadoras do Passivo Débito Debita Credita 
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ENTENDENDO A TABELA: 

 

 Caixa da Empresa - A conta “Caixa da Empresa”, por exemplo, faz parte das 

contas do Ativo (BENS E DIREITOS), mais especificamente no ativo-circulante 

(disponibilidade uso imediato/curto prazo). O caixa é um bem da empresa. As 

contas do ativo, como podemos observar na tabela, são de saldo devedor 

(débito) e quando elas aumentam, nós debitamos (entrou dinheiro no caixa da 

empresa, é debitado/aumentado) e quando diminuímos, nós creditamos (saiu 

dinheiro do caixa da empresa, o valor é creditado/retirado). 

 

Vamos pegar outro exemplo. 

 

 Salários a Pagar – A conta “Salários a Pagar”, faz parte das contas do 

Passivo (OBRIGAÇÕES), mais especificamente no passivo-circulante 

(Pagamentos em curto prazo). Salários a Pagar é uma obrigação da empresa 

com terceiros (funcionários). As contas do passivo, como podemos observar na 

tabela, são de saldo credor (crédito) e quando elas aumentam, nós creditamos 

(nossa obrigação com terceiros creditou/aumentou) e quando diminuímos, 

nós debitamos (nossa obrigação com terceiros debitou/diminuiu). 

 

 

6.4 OBJETOS DE REGISTRO CONTÁBIL 
 

 VENDA 

 COMPRA 

 PAGAMENTO DE DÍVIDAS 

 PAGAMENTO DE DESPESAS 

 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS 

 RECEBIMENTO DE RECEITAS 

 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 

 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 
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77..  BBAALLAANNÇÇOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALL  
 

É a principal demonstração contábil. Reflete a posição financeira em determinado 

momento, normalmente no fim do ano de um período prefixado.  

 

É como se tirássemos uma foto da empresa e víssemos de uma só vez todos os 

bens, valores a receber e valores a pagar em determinada data. 

 

O Balanço Patrimonial deverá conter: o nome completo da empresa, título da 

demonstração (Balanço Patrimonial) e data de encerramento. 

 

Todos os assuntos que abordamos até agora neste curso – Método das partidas 

dobradas; Receitas, Custos e Despesas; Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido; etc. - 

terão extrema importância para a construção do Balanço Patrimonial que iremos 

fazer juntos posteriormente. 

 

Para melhor entendimento, vejamos um exemplo: 

 

 

 

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESA XIS S/A 

LEVANTADO EM 30/11/2011 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Circulante 500.000 Passivo Circulante 455.000 

Caixa 200.000 Fornecedores 200.000 

Banco 300.000 Impostos 150.000 

  Aluguéis a pagar 5.000 

Ativo Não-Circulante 350.000 Salários a pagar 100.000 

Realizável à Longo Prazo 150.000   

Imobilizado 200.000 Patrimônio Líquido 395.000 

  Capital Social 195.000 

  Lucros Acumulados 200.000 

TOTAL DO ATIVO 850.000 TOTAL DO PASSIVO 850.000 
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No exemplo acima, podemos observar alguns pontos importantes da elaboração do 

balanço patrimonial, como: 

 

1. A marcação em VERDE contém as informações necessárias para a iniciação do 

Balanço Patrimonial: o nome completo da empresa no título da 

demonstração e data de encerramento. 

 

2.  A marcação em VERMELHO é uma referência para todas as contas do Ativo e 

do Passivo, onde, abaixo delas, ficará separada em suas colunas a organização 

de suas respectivas contas. 

 

3.  A marcação em AMARELO é uma referência para a soma total de cada 

subconjunto de contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.  

 

Por exemplo, o valor do Ativo Circulante inserido neste exemplo é de                    

R$ 500.000,00, que é a soma das contas Caixa e Bancos que fazem parte do 

subconjunto de contas do Ativo Circulante. 

 

4. A soma total do subconjunto Ativo Circulante e subconjunto Ativo Não-

Circulante = TOTAL DO ATIVO. No caso do exemplo acima, o TOTAL DO 

ATIVO corresponde à soma do valor de R$ 500.000,00 (do Ativo Circulante) + 

o valor de R$ 350.000,00 (do Ativo Não-Circulante). 

 

5.  O TOTAL DO ATIVO e TOTAL DO PASSIVO dará sempre o mesmo valor (isso 

se dá diante da regra das partidas dobradas vistas anteriormente). Se o sócio, 

por exemplo, integraliza um capital social de R$ 500,00, logo, creditará na 

conta de capital social R$ 500,00 (aumento de obrigação com o sócio), e 

debitará na conta Bancos, por exemplo, o mesmo valor de R$ 500,00. Logo, 

sempre haverá uma igualdade. 

 

Observação importante: As cores inseridas no exemplo do Balanço Patrimonial 

são apenas para o entendimento mais prático do aluno e não são necessariamente 

utilizadas em um Balanço Patrimonial real. 
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7.1 RAZONETESE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS 
 

É uma ferramenta e uma representação gráfica em forma de "T" bastante utilizada 

pelos contadores. Esta representação foi utilizada no começo do curso, no 

momento em que aprendemos a composição do patrimônio.  

 

 

 

 

 

 

É um instrumento didático para desenvolver o raciocínio contábil. Através do 

razonete são feitos os registros individuais por conta, dispensando-se o método 

por balanços sucessivos.  

 

Posteriormente, os resultados individuais são transferidos para o Balanço 

Patrimonial para criação do demonstrativo contábil. 

 

Para cada conta do Balanço Patrimonial abre-se um razonete e nele realiza-se a 

movimentação. De um lado, registram-se os aumentos, de outro, as diminuições. 

Aqui nos razonetes, entrarão todos os conteúdos que aprendemos neste curso: 

 

 Aspectos Qualitativos e Quantitativos; 

 Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido; 

 Mecanismo de Débito e Crédito; 

 Método das Partidas Dobradas e; 

 Objetos de Registro Contábil. 

 

Vamos agora fazer alguns lançamentos contábeis. 

 

Observação: Devemos sempre utilizar o método das partidas dobradas vinculadas 

aos razonetes. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balan%C3%A7o_Patrimonial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balan%C3%A7o_Patrimonial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balan%C3%A7o_Patrimonial
http://suellenfmarques.files.wordpress.com/2011/07/t.jpg
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Este é mesmo balanço patrimonial utilizado há pouco.  

 

Este balanço está datado como último encerramento em 30/12/2011.  Vamos 

neste exercício, fazer alguns lançamentos e assim, calcular o novo balanço do ano 

subsequente: 30/12/2012. 

 

1º lançamento - 03/01/2012 – A empresa Xis Ltda comprou à vista mercadorias 

no valor de R$ 300,00; 

2º lançamento - 07/04/2012 – A empresa Xis Ltda comprou à prazo mais 

mercadorias no valor de R$ 500,00; 

3º lançamento - 15/07/2012 – Integralização de Capital Social no valor de R$ 

5.000,00 em cheque à Vista. 

4º lançamento - 18/12/2012 – Venda da mercadoria X por R$ 2.000,00 à vista. 

Essa mercadoria custou R$ 700,00; 

 

5º lançamento 22/12/2012 – Pagamento em cheque à vista no valor de R$ 

1.000,00 para o Sr. João, referente às Despesas de Entrega do Produto. 

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESA XIS S/A 

LEVANTADO EM 30/12/2011 

Ativo Passivo 

Ativo Circulante 500.000 Passivo Circulante 455.000 

Caixa 200.000 Fornecedores 200.000 

Banco 300.000 Impostos 150.000 

  Aluguéis a pagar 5.000 

Ativo Não-Circulante 350.000 Salários a pagar 100.000 

Realizável à Longo Prazo  150.000   

Imobilizado 200.000 Patrimônio Líquido 395.000 

  Capital Social 195.000 

  Lucros Acumulados 200.000 

TOTAL DO ATIVO 850.000 TOTAL DO PASSIVO 850.000 
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1° Lançamento: Dia 03/01/2012 – A empresa Xis Ltda comprou à vista em 

dinheiro mercadorias no valor de R$ 300,00. 

 

ANÁLISE RÁPIDA: 

Saiu/Diminuiu (creditou, pois é conta do ATIVO) R$ 300,00 do Caixa da empresa, 

e entrou/Aumentou (debitou, pois é conta do ATIVO também) R$ 300,00 em 

mercadoria no Estoque da empresa. 

 

ANÁLISE APURADA: 

Quando se compra à vista em dinheiro, o valor sai direto do Caixa da empresa. 

Logo, uma de nossas contas será a de “CAIXA” (Conta do Ativo / Ativo 

Circulante). 

 

A empresa comprou mercadorias, ou seja, ela aumentou seu estoque. Logo, a 

próxima conta em questão será a de “ESTOQUE” (Conta também do Ativo/ Ativo 

Circulante). 

 

Veja os Razonetes deste primeiro lançamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: é interessante a inserção do número do lançamento ao lado das 

respectivas contas. Isso dará melhor organização dos lançamentos. Muito útil 

caso necessite de correções, conferências, etc. 
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2° lançamento: Dia 07/04/2012 – A empresa Xis Ltda comprou à prazo 

mercadorias no valor de R$ 500,00. 

 

 ANÁLISE RÁPIDA: 

Aumentou nossa obrigação (creditou, pois é conta do PASSIVO) R$ 500,00 da 

conta Fornecedores, e entrou/aumentou (debitou, pois é conta do ATIVO) R$ 

500,00 em mercadoria na conta Estoque. 

 

ANÁLISE APURADA: 

Trabalharemos nesse lançamento a conta de “FORNECEDORES” (Passivo / 

Passivo Circulante), pois pagamos as mercadorias à prazo, ou seja, nosso 

dinheiro não saiu do caixa ou do banco da empresa. É, geralmente, o típico boleto 

bancário, e o pagamento varia entre 30/60 e 90 dias. Como compramos uma 

mercadoria e foi combinado um pagamento à prazo, adquirimos uma obrigação 

de pagar os fornecedores. 

 

A empresa comprou mercadorias, ou seja, ela aumentou seu estoque. Logo, a 

próxima conta em questão será a de “ESTOQUE” (Conta do Ativo/ Ativo 

Circulante). 

 

Veja o razonete deste segundo lançamento: 
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3° lançamento: Dia 15/07/2012 – Integralização de Capital Social no valor de         

R$ 5.000,00 em cheque à Vista. 

 

  ANÁLISE RÁPIDA: 

Aumentou nossa obrigação (creditou, pois é conta do PASSIVO) R$ 5.000,00 

com os Sócios, e entrou/aumentou (debitou, pois é conta do ATIVO) R$ 5.00,00 

na conta de Bancos, pois o valor da integralização, mesmo sendo à vista, foi 

passada em cheque, ou seja, terá que se passar pelo intermédio do banco para 

retirar este valor caso a empresa queira colocar em seu caixa. 

 

ANÁLISE APURADA: 

Trabalharemos nesse lançamento a conta de “CAPITAL SOCIAL” (Passivo / 

Patrimônio Líquido), pois a empresa recebeu uma integralização dos sócios em 

cheque à vista. É um investimento dos mesmos, uma obrigação da qual a 

empresa terá de devolver. 

 

A próxima conta a ser trabalhada é a conta de “BANCOS”, pois quando falamos 

em cheque e cartão de crédito/débito sempre estaremos nos referindo à esta 

conta, pois mesmo que seja algum pagamento, integralização, ou venda à vista 

com cheque ou cartão, teremos que ir ao banco para tirar o dinheiro em espécie. 

 

Veja o razonete deste terceiro lançamento: 
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4° lançamento: Dia 18/12/2012– Venda da mercadoria por R$ 2.000,00 à vista. 

Essa mercadoria custou R$ 700,00. 

 

Essa é talvez uma das contas mais complicadas para quem está começando com o 

básico da contabilidade. Veja com atenção: 

 

ANÁLISE RÁPIDA: 

Como tivemos uma venda à vista, pela lógica da contabilidade só neste trecho 

estarão presentes as contas “RECEITA DE VENDAS” (venda de produto) e 

“CAIXA” (recebimento à vista). Como tivemos a informação de custo de 

mercadoria, então tivemos que pagar um valor para adquirir as mesmas, logo a 

empresará deverá ter a conta “CUSTOS” (lembre-se que custos são gastos 

relacionados diretamente com a produção do bem ou serviço principal da sua 

empresa). E como foi efetuada uma venda de mercadoria, então trabalharemos 

com a conta “ESTOQUE” também, pois o produto sairá de lá. 

 

ANÁLISE APURADA: 

Trabalharemos as seguintes contas:  

 

 RECEITA 

 CAIXA  

 ESTOQUES 

 CUSTOS. 

 

A empresa vendeu uma mercadoria, logo, houve uma receita de venda 

(creditamos, pois a receita é de natureza de saldo credor) e, consequentemente, 

entrou/aumentou dinheiro no caixa (debitou, pois é conta do ATIVO), já que a 

venda foi à vista.  

 

A mercadoria teve um custo, logo, deve-se abrir uma conta pra custos 

(debitamos, pois o custo é de natureza de saldo devedor). E claro, a empresa 

deverá dar “baixa” no estoque, pois houve a venda. 
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Veja os razonetes desde quarto lançamento: 

 

 

Observação: Lembre-se que falamos sobre:  

 

 RECEITA (entrada de elementos no ativo da empresa que estão, 

geralmente, ligados diretamente com as vendas);  

 

 CUSTOS (ligado diretamente com gastos referentes à aquisição de produto 

e serviços) 

 

 DESPESAS (gasto incorrido para, direta ou indiretamente, gerar receitas). 

 

Estas contas também estarão presentes nos razonetes, e são elas que vão 

determinar o Lucro e/ou Prejuízo do período após a apuração do resultado 

exercício (ARE) e demonstrativo de resultado do exercício (DRE). 
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5° lançamento: Dia 22/12/2012 – Pagamento em Cheque à Vista no valor de        

R$ 1.000,00 para o Sr. João, referente às Despesas de entrega do produto. 

 

ANÁLISE RÁPIDA: 

A empresa teve despesas administrativas (entrega) no valor de R$ 1.000,00 e o 

dinheiro sairá do banco da empresa, pois a forma de pagamento foi em cheque. 

 

ANÁLISE APURADA: 

Saiu/Diminuiu (creditou, pois é conta do ATIVO) R$ 1.00,00 do ‘BANCO’ da 

empresa (mesmo sendo pagamento à vista, a forma de pagamento foi em 

cheque), e entrou/Aumentou a conta de “DESPESAS” da empresa (debitou, pois 

despesas são contas de natureza devedora) em R$ 1.000,00. 

 

Veja o razonetes desde quinto lançamento: 
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Vamos fechar nosso Balanço. Para fazer isso, vamos somar e abater os valores 

entre Débito e Crédito de cada conta.  

 

As contas ficarão da seguinte maneira: 

Repare que criamos outro razonete chamado ARE (Apuração de Resultado do 

Exercício). Nele, são encontradas aquelas contas de resultados que abordamos 

durante o curso (RECEITAS, DESPESAS E CUSTOS). O ARE servirá para 

conferirmos o resultado do DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício).  

 

Estes valores serão somados com o exercício anterior, sendo assim, podendo-se 

chegar aos valores do novo exercício. Antes de vermos o resultado final do nosso 

exercício, vamos descobrir um pouco mais sobre os Demonstrativos de Resultados 

do Exercício (DRE). 
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88..    DDEEMMOONNSSTTRRAATTIIVVOO  DDEE  RREESSUULLTTAADDOO  DDOO  

EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
 

 

O Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) é uma das demonstrações 

financeiras que vimos no Cap. 2.4. TÉCNICAS CONTÁBEIS, e que se destina a 

evidenciar a formação do resultado líquido de um exercício, através do confronto 

das receitas, despesas e custos informados nos lançamentos contábeis. 

 

Tendo em vista o exercício que fizemos a pouco, vamos selecionar somente os 

razonetes dos três itens que compõe o DRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura do DRE é formada pelas seguintes características: 

 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

(-) CUSTO DAS VENDAS 

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 
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Para simplificar nosso entendimento, coloquemos da seguinte forma: 

 

RECEITA(VENDA – VALOR POSITIVO) 

(-) CUSTOS(GASTOS REF. AO PRODUTO – VALOR NEGATIVO) 

= RESULTADO BRUTO (RESULTADO PARCIAL– VALOR POSITIVO OU 

NEGATIVO) 

(-) DESPESAS (GASTOS PARA GERAR RECEITAS – VALOR NEGATIVO) 

= RESULTADO LÍQUIDO (RESULTADO FINAL – VALOR POSITIVO OU 

NEGATIVO) 

 

Onde:  

VERDE = Contas Positivas 

VERMELHO = Contas Negativas 

AZUL = Contas de Resultado 

 

Ou, colocando os valores do nosso exercício: 

 

RECEITA R$ 2.000,00 

(-) CUSTOS R$ 700,00 

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO R$ 1.300,00 

(-) DESPESAS R$ 1.000,00 

= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 300,00 

 

Tivemos um Lucro (pois o Resultado Líquido está positivo) de R$ 300,00 neste 

exercício. Esse valor será acrescentado na conta de LUCROS ACUMULADOS, que se 

encontra no PATRIMÔNIO LÍQUIDO da empresa. Caso o resultado fosse negativo, 

ele seria subtraído nesta mesma conta de LUCROS ACUMULADOS. 

 

Por fim, vamos conhecer o resultado final do nosso exercício, no qual somamos os 

saldos gerados neste exercício (exercício atual) com os saldos já existentes 

(exercício anterior). 
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99..    RREESSUULLTTAADDOO  FFIINNAALL  DDOO  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
 

Exercício ANTERIOR: 

 

Fazendo o fechamento dos razonetes do exercício  

(tirando a diferença do débito e do crédito de suas respectivas contas), 

chegaremos nos seguintes resultados: 

 

 

 A conta CAIXA teve um aumento (débito-ATIVO) no valor de R$ 1.700,00; 

 A conta ESTOQUE teve um aumento (débito-ATIVO) no valor de R$ 100,00; 

 A conta CAPITAL SOCIAL teve um aumento (crédito-PL) no valor de R$ 5.000,00; 

 A conta FORNECEDORES teve um aumento (crédito-PASSIVO) no valor de                    

R$ 500,00; 

 A conta BANCOS teve um aumento (débito-ATIVO) no valor de R$ 4.000,00; 

 E por fim, a conta do ARE teve um aumento (crédito-PL) no valor de R$ 300,00 

(Esse valor de R$ 300,00 é somado, caso positivo, ou subtraído, caso ele seja 

negativo, na conta de Lucros Acumulados). 

 

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESA XIS S/A 

LEVANTADO EM 30/12/2011 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Circulante 500.000 Passivo Circulante 455.000 

Caixa 200.000 Fornecedores 200.000 

Banco 300.000 Impostos 150.000 

  Aluguéis a pagar 5.000 

Ativo Não-Circulante 350.000 Salários a pagar 100.000 

Realizável à Longo Prazo  150.000   

Imobilizado 200.000 Patrimônio Líquido 395.000 

  Capital Social 195.000 

  Lucros Acumulados 200.000 

TOTAL DO ATIVO 850.000 TOTAL DO PASSIVO 850.000 
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Exercício ATUAL:  

 

 Na conta CAIXA foi debitado o valor de R$ 1.700,00, ficando com o total de        

R$ 201.700,00; 

 A conta ESTOQUE foi inserida no Balanço Patrimonial e nela foi debitado o 

valor de R$ 100,00; 

 Na conta CAPITAL SOCIAL teve um aumento na obrigação com sócios de          

R$ 5.000,00, e a soma do anterior com o atual é o novo valor de R$ 200.000,00; 

 Na conta FORNECEDORES teve um aumento de obrigação com terceiros de     

R$ 500,00, e soma do anterior com o atual é o novo valor de R$ 200.500,00; 

 Na conta BANCOS teve um aumento no valor de R$ 4.000,00, ficando com o 

total de R$ 304.000,00; 

 E por fim, a conta do ARE teve um aumento no valor de R$ 300,00, e a soma 

dos lucros acumulados anterior com o atual é o novo valor de R$ 200.300,00. 

 

Repare que o mais importante aconteceu: o valor total do novo exercício (TOTAL 

DO ATIVO e TOTAL DO PASSIVO) continua dando o mesmo resultado, ou seja, há 

igualdade.  

BALANÇO PATRIMONIAL - EMPRESA XIS S/A 

LEVANTADO EM 30/12/2012 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Circulante 505.800 Passivo Circulante 455.500 

Caixa 201.700 Fornecedores 200.500 

Banco 304.000 Impostos 150.000 

Estoque 100 Aluguéis a pagar 5.000 

  Salários a pagar 100.000 

Ativo Não-Circulante 350.000   

Realizável à Longo Prazo  150.000   

Imobilizado 200.000 Patrimônio Líquido 400.300 

  Capital Social 200.000 

  Lucros Acumulados 200.300 

TOTAL DO ATIVO 855.800 TOTAL DO PASSIVO 855.800 
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1100..  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  
 

A contabilidade nasceu destinada a auxiliar o comerciante (o conceito antigo do 

atual empresário) a controlar seu patrimônio e seus negócios. Dela, extraímos 

informações como lucro e rentabilidade, capacidade de pagamento e recursos 

disponíveis, risco de terceiros e próprios, etc. 

 

É importante o conhecedor da contabilidade interpretá-la como instrumento de 

medição da riqueza gerada e acumulada da empresa. A contabilidade é um dos 

ramos que mais crescem no país e, mesmo que no começo pareça um pouco 

confusa e desafiadora, ela se empenha na lógica dos lançamentos e taxas impostas 

pelo Estado em geral. 

 

Um dos objetivos da contabilidade é simplesmente o de preparar relatórios para os 

gestores (administradores) a fim de ajudar na análise e nas decisões da empresa. 

Independente do ramo no qual atue, lembre-se que a contabilidade sempre estará 

próxima e disposta a auxiliá-lo quando precisar. 

 


