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Contabilidade Geral II Volume 1 

SUMÁRIO

Todos os dados apresentados nas atividades desta disciplina são fi ctícios, assim como os nomes de empresas que não 
sejam explicitamente mencionados como factuais.
Sendo assim, qualquer tipo de análise feita a partir desses dados não tem vínculo com a realidade, objetivando apenas 
explicar os conteúdos das aulas e permitir que os alunos exercitem aquilo que aprenderam.





Ativo circulante: disponibilidades, 
investimentos temporários e 

duplicatas a receber

Esperamos que, após o estudo do conteúdo desta 
aula, você seja capaz de: 

    identifi car quais contas constituem as   
disponibilidades;

 conciliar saldo da conta Bancos na 
Contabilidade com o saldo bancário que 
aparece no extrato;

 avaliar Investimentos de Disponibilidades; 

 lançar valores em Duplicatas a Receber: 
Provisão para Devedores Duvidosos e 
Desconto de Duplicatas.
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Metas da aula 

Apresentar as contas que constituem 
as disponibilidades. Explicar o que é um 

investimento temporário e apresentar 
o critério de avaliação desse tipo de 

investimento. Explicar o desconto 
de duplicatas.

Pré-requisitos 

Para que você acompanhe com proveito 
esta aula, é necessário conhecer bem 

o Método das Partidas Dobradas, 
apresentado ao longo de toda a disciplina 

Contabilidade Geral I, e especialmente 
na Aula 13. Além disso, é interessante 

revisar também o conceito de liquidez, 
apresentado na Aula 4 

da mesma disciplina.

1

2

3

4
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INTRODUÇÃO Você está iniciando agora uma disciplina nova, Contabilidade Geral II. Nesta 

disciplina, você estudará com maior detalhamento as contas, grupos e subgrupos 

das demonstrações contábeis mais exploradas no seu curso de Contabilidade I: 

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício.

Em Contabilidade Geral I, você aprendeu que o Balanço Patrimonial tem suas 

contas apresentadas de acordo com a Lei 6.404/76.  Essa lei determina que as 

contas do Ativo sejam apresentadas em ordem decrescente de grau de liquidez, 

e as contas do Passivo, em ordem decrescente de grau de exigibilidade (se tiver 

dúvidas, reveja a Aula 4 de Contabilidade I). 

Nesta primeira aula, você estudará algumas contas que fazem parte do Ativo 

Circulante, conhecendo suas funções e critérios de contabilização. 

O QUE SÃO DISPONIBILIDADES?

 As contas de Disponibilidades devem ser as primeiras 

apresentadas no Ativo Circulante. Isso acontece porque elas representam 

os ativos mais líquidos.

 A Lei 6.404/76 usa o termo Disponibilidades para todo dinheiro 

em Caixa, Bancos, Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata e outros 

valores equivalentes, como cheques em mãos (dentro do Caixa da 

empresa; ainda não depositados) e cheques em trânsito (que não estão 

mais no Caixa da empresa, mas que ainda não foram compensados pelo 

Banco; esses cheques serão disponibilidades desde que não haja restrições 

para uso imediato) ou seja, cheques pré-datados.

 Vamos ver com mais detalhes estas disponibilidades?

Caixa

São incluídos na conta Caixa os valores relativos a dinheiro 

e cheques em mãos mas ainda não depositados (pagáveis sem 

restrições).

Nas empresas, podemos encontrar uma única conta Caixa ou 

várias, sendo uma para cada fi lial, por exemplo.

Toda empresa exerce o controle do Caixa, podendo optar por um 

dos dois tipos: Fundo Fixo ou Caixa Flutuante. Os dois tipos de controle 

têm como objetivo impedir erros e fraudes no Caixa.

a. Fundo Fixo

Nesse sistema, defi ne-se uma quantia fi xa que é fornecida ao 

responsável pelo fundo, sufi ciente para os pagamentos de diversos 
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1dias e, periodicamente, efetua-se a prestação de contas do valor 

total desembolsado, repondo-se o valor do fundo fi xo, por meio de 

cheque nominal, a seu responsável (Fipecafi , 2003, p. 86). 

Confuso? Veja o exemplo a seguir:

A Empresa Alfa S.A. determina que seu fundo fi xo de caixa será de 

R$ 1.000,00. Um saque na conta bancária é efetuado para a constituição 

do fundo inicial. O lançamento contábil da criação do fundo fi xo é:

             Caixa

          D               C

          1.000,00                             

         

             Bancos

          D               C

                         1.000,00             

                    

O fundo é utilizado, ao longo do tempo, para pagamentos. Os 

comprovantes desses pagamentos são armazenados. Quando os valores 

disponíveis nesse fundo estão próximos de acabar, é necessária a sua 

recomposição.

 Vamos considerar que a Empresa Alfa S.A. realizou pagamentos 

de R$ 280,00 em Materiais de Escritório e R$ 500,00 em Despesas de 

Correio. Para recompor o fundo fi xo, deve ser emitido um cheque com 

valor de R$ 780,00 (total das despesas pagas com o fundo fi xo). O 

lançamento contábil da recomposição do fundo é:

Despesas de Materiais 

de Escritório

          D               C

             280,00                             

         

       Despesas de Correio

          D               C

            500,00                             

         

             Bancos

          D               C

                            780,00               
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Para entender 
os dois sistemas de 

controle de Caixa, imagine que 
dois irmãos, João e José, controlam suas 

fi nanças de maneiras distintas.
Toda semana, João saca do banco uma 

determinada quantia para passar a semana. Esta 
quantia é o que ele tem disponível para todos os seus 

gastos durante aquela semana, até que chegue o dia se 
sacar uma nova “leva” de dinheiro. 

José, por sua vez, tem uma movimentação fi nanceira mais 
fl exível. Ele usa cartões de débito e cheques à vontade 
e saca dinheiro toda vez que precisa. Ele não tem um 
orçamento semanal como João, apenas controla seus 

gastos de acordo com as receitas disponíveis. 
João controla seu dinheiro de forma semelhante 

ao método de Fundo Fixo, ao passo que José 
monitora seus gastos como se faz em 
uma empresa, utilizando o método 

de Caixa Flutuante. 

??

Observe que as contas 
de despesas são debitadas apenas 

quando o fundo é recomposto, e não 
quando são pagas.!!

b. Caixa Flutuante

 Por esse sistema, todos os pagamentos e recebimentos transitam 

pela conta Caixa.

Nesse sistema, podem ocorrer maiores problemas de ordem de 

classifi cação contábil de valores, pois o saldo da conta Caixa 

muitas vezes apresenta não só o dinheiro propriamente dito, mas 

também vales, adiantamentos para despesas de viagens e outras 

despesas, cheques recebidos a depositar, valores pendentes e outros 

(FIPECAFI, 2003, p. 87).
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Identifi cando Disponibilidades

A Empresa Beta S.A. possui as seguintes contas em seu Ativo Circulante: 

(    ) Duplicatas a Receber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 1.800,00

(    ) Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$    700,00

(    ) Estoques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 2.300,00

(    ) Depósitos em Contas Correntes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 3.000,00

(    ) Aplicações Financeiras (liquidação em 240 dias) . . . . . . . . . . . . . . R$ 1.500,00

a. Identifi que as Disponibilidades dessa empresa, marcando-as com um X;

b. Calcule o valor destas Disponibilidades e escreva-o no espaço a seguir.

Resposta Comentada
Fazem parte do Disponível apenas Caixa e Depósitos em Contas Correntes; logo, 

seu valor é R$ 3.700,00 (R$ 700,00 + R$ 3.000,00). Somente as aplicações 

financeiras de curtíssimo prazo (liquidação em aproximadamente 90 dias) são 

disponibilidades.

Atividade 1
1

Depósitos Bancários à Vista

 São contas de livre movimentação mantidas em bancos, e podem 

ser:

a. conta movimento ou depósitos sem limite;

b. contas especiais para pagamentos específicos, tais como 

contas para folha de pagamento do pessoal, dividendos a pagar 

a acionistas, desembolsos de fi liais ou fábricas. Essas contas 

normalmente são mantidas mais como medida interna de 

controle da empresa para facilidade de operação e controle desses 

pagamentos, e a tendência é de que, ao fi nal dos períodos, seus 

saldos estejam zerados. Normalmente, essas contas podem ser 

livremente movimentadas pela empresa por meio de cheques, 

sendo, portanto, disponibilidades;

c. contas especiais de cobrança. Esse tipo de conta é aberto por 

inúmeras empresas para ampliar a rede de cobrança bancária de 
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Afi nal, qual é o saldo da conta?

Uma empresa possuía saldo de R$ 3.000,00 em sua conta bancária, de acordo com a 
sua Contabilidade. No entanto, recebeu um extrato bancário que apresentou saldo de 
R$ 2.200,00 para o mesmo período. Durante a conciliação bancária, foram detectados 
vários fatos contabilizados por um e não pelo outro:

(Extrato bancário)
a. despesas bancárias de R$ 100,00 apresentadas no extrato;
b. aviso bancário relativo a recebimento de duplicata em cobrança de R$ 900,00
(Contabilidade);
c. cheques de R$ 700,00 emitidos pela empresa, mas ainda não apresentados ao 
banco;

Atividade 2
2

Lançamentos feitos pela 
empresa mas ainda não registrados no 
extrato bancário podem referir-se a:

a. cheques emitidos, mas ainda não apresentados 
e não pagos pelo banco;

b. depósitos em trânsito, ainda não recebidos pelo banco;
Lançamentos feitos pelo banco mas ainda não contabilizados 

pela empresa podem referir-se a:
a. avisos bancários referentes a cobrança de títulos;

b. despesas bancárias, juros, comissões;
c. débitos relativos a cheques sem fundo entregues 

ao banco para cobrança.
!!

suas duplicatas ou contas, por ter grande área geográfi ca de atuação, 

visando facilitar o pagamento por seus clientes, ou mesmo para 

que suas fi liais ou agentes de cobrança depositem os recebimentos 

efetuados. Muitas vezes, tais contas só podem ser movimentadas 

por transferência periódica ou automática de seu saldo para a conta 

movimento mantida pela empresa no referido banco. Esse tipo 

de conta também representa disponibilidade normal (FIPECAFI, 

2003, p. 87).

Devem ser feitas periodicamente conciliações (conferências) entre 

o saldo da conta Bancos na Contabilidade e o saldo do extrato bancário. 

Essa conciliação possibilita a identifi cação de pendências: lançamentos 

contabilizados pelo Banco que ainda não registrados pela empresa e 

vice-versa.
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d. depósitos de R$ 2.300,00 ainda não recebidos pelo banco, pois ainda estão em 
trânsito.
Faça a conciliação bancária desta empresa. Utilize como modelo a tabela a seguir.

Resposta Comentada
A conciliação pode ser feita a partir da Contabilidade, lançando os valores ainda 

não registrados; ou tomando por base o extrato bancário, inserindo os valores 

não contabilizados.

Saldo de acordo com a Contabilidade da empresa                 
(-)  débitos feitos pelo banco, mas não pela empresa
     Despesas bancárias
(+) créditos feitos pelo banco, mas não pela empresa
     recebimento de duplicata
(=) saldo ajustado

OU

Saldo de acordo com o extrato bancário
(-) débitos feitos pela empresa, mas não pelo banco
    Cheques emitidos e não apresentados
(+) depósitos ainda não recebidos pelo banco
     Depósitos em Trânsito
(=) saldo ajustado  

Valor

Calculando a partir dos dados da empresa
Saldo de acordo com a Contabilidade da empresa
(-)  débitos feitos pelo banco, mas não pela empresa
     Despesas bancárias
(+) créditos feitos pelo banco, mas não pela empresa
     recebimento de duplicata
(=) saldo ajustado

OU

Calculando a partir dos dados da empresa
Saldo de acordo com o extrato bancário
(-) débitos feitos pela empresa, mas não pelo banco
    Cheques emitidos e não apresentados
(+) depósitos ainda não recebidos pelo banco
     Depósitos em Trânsito
(=) saldo ajustado  

Valor
3.000

(100)

900
3.800

2.200

(700)

2.300
3.800
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Figura 1.1: Melhor do que guardar dinheiro no porquinho e manter o Caixa é 
investir em aplicações de curto prazo ou resgate imediato.

OUTRAS DISPONIBILIDADES

Numerário em Trânsito

 O Numerário em Trânsito ocorre quando há:

a. remessas de recursos para fi liais, depósitos por meio de cheques, 

ordens de pagamento etc.

b. recebimentos dessa mesma espécie, ou, de clientes ou de 

terceiros.

Aplicações de Liquidez Imediata

 São Disponibilidades as aplicações de curtíssimo prazo no 

mercado fi nanceiro.

 A diferença entre o valor aplicado e o valor do resgate bruto é 

denominada receita fi nanceira.

Moeda Estrangeira

 Se a empresa possuir disponibilidades em moeda estrangeira, 

seu valor deve ser convertido para moeda nacional pela taxa cambial 

de compra corrente na data do Balanço Patrimonial.

 A variação cambial correspondente à conversão em moeda 

nacional deve ser lançada como Receita ou Despesa Financeira.

INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS
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1Assim como algumas pessoas têm o hábito de aplicar o dinheiro 

que sobra de um mês para o outro em uma poupança, as empresas aplicam 

os excessos de disponibilidades em investimentos temporários para não 

sofrerem com os efeitos infl acionários sobre os recursos mantidos no 

Caixa e nos Bancos. Existem diversos títulos de aplicação disponíveis: 

Fundos de Aplicação Imediata, Títulos do Banco Central, Títulos do 

Tesouro Nacional, Depósitos a Prazo Fixo, Certifi cados de Depósito 

Bancário, Ações, Fundos de Renda Fixa ou Variável, entre outros. 

 A classificação dos investimentos no Balanço Patrimonial 

dependerá do tipo de investimento feito, do prazo para resgate e da 

intenção da empresa quanto à época do resgate:
1. Aplicações de liquidez imediata (dentro do subgrupo 

Disponível). 

Aqui, como já comentado anteriormente, são classifi cados os 

investimentos em títulos de liquidez imediata, como as aplicações 

de poucos dias.

2. Títulos e Valores Mobiliários (em subgrupo à parte do Ativo 

Circulante).

Nessa conta, são classifi cadas as demais aplicações nos títulos com 

prazo de resgate de até 360 dias da data do Balanço, ou seja, dentro 

do exercício social seguinte ou dentro do ciclo operacional seguinte, 

se este for superior a um ano.

3. Títulos e Valores Mobiliários (no subgrupo Investimentos 

Temporários a Longo Prazo).

São as aplicações temporárias classifi cáveis a longo prazo, com 

prazo de resgate superior a 360 dias da data do Balanço, ou seja, 

além do exercício social seguinte, ou além do ciclo operacional 

seguinte, se este for superior a um ano (FIPECAFI, 2003, p. 87).

Quando uma empresa 
adquire ações de outra empresa, sem 

intenção de vendê-las, a classifi cação desses 
investimentos é feita no Ativo Permanente 
Investimentos. Você estudará esse assunto 

daqui a algumas aulas.!!
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          IRRF a Compensar

          D               C

        (2) 30,00                              

         

       Receitas Financeiras

          D               C

                         210,00 (2)            

                    

Mas você sabe como avaliar esses investimentos? Que valor 

lançar no BP: o investimento inicial ou o que poderá ser resgatado após 

o rendimento? Veja o exemplo a seguir:

 A Empresa Fictícia fez uma aplicação de R$ 1.000,00 em 30/4/X1, 

com resgate para 31/10/X1 por R$ 1.210,00, com imposto de renda retido 

na fonte (IRRF) de R$ 30,00.

 Os lançamentos que envolvem essas operações são:

Calculando Investimentos de Disponibilidades

Uma empresa de cosméticos tinha um volume alto de disponibilidades e decidiu realizar 
uma aplicação de curto prazo. Analise o gráfi co dos rendimentos:

Atividade 3
3

  Investimentos Temporários

          D               C

      (1) 1.000,00   1.000,00 (2)         

                              

             Bancos

          D               C

     (2) 1.180,00   1.000,00 (1)          

                    

Onde:

 (1) aquisição do investimento em 30/4/X1;

 (2) resgate do investimento com receita fi nanceira e IRRF.
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Sabendo que o IRRF foi de R$ 100,00, determine o valor das Receitas Financeiras dessa 
aplicação.

Resposta Comentada
Analisando o gráfi co, você pode descobrir que o investimento inicial foi de R$ 

3.500,00 e que o valor resgatado foi de R$ 4.100,00. Para saber o lucro, é só 

aplicar a equação a seguir:

Valor Aplicado + Receitas Financeiras – IRRF = Valor Resgatado

3.500,00 + Receitas Financeiras – 100,00 = 4.100,00

Receitas Financeiras = 4.100,00 – 3.500,00 + 100,00

Receitas Financeiras = R$ 700,00

DUPLICATAS A RECEBER

As Duplicatas a Receber são originadas das vendas a prazo de 

mercadorias e serviços. As Duplicatas a Receber realizáveis (recebíveis) 

em curto prazo são classifi cadas no Ativo Circulante; aquelas que têm 

vencimento no longo prazo são classifi cadas no Realizável a Longo 

Prazo.

Você aprendeu em Contabilidade Geral I que a conta Duplicatas a 

Receber é debitada quando ocorre a venda a prazo, e é creditada quando 

recebida (o cliente paga a duplicata à empresa). 

Nesta aula, você estudará dois assuntos relacionados às Duplicatas 

a Receber: a Provisão para Devedores Duvidosos e o Desconto de 

Duplicatas.
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Clientes que não pagam suas dívidas são chamados inadimplentes. A ina dim  plên-
cia é um grande problema para gestores de empresas, pois é difícil estimar que 
percentual da Receita de direito será recebida de fato. Especialistas costumam 
relacionar aumentos nos níveis de inadimplência a variações negativas (queda) 
do PIB do país. 
Pense um pouco nessa afi rmativa e verá que ela faz sentido! Uma queda do 
PIB signifi ca que há menos recursos circulantes e, como conseqüência, menos 
dinheiro na mão da população, que acaba não tendo condições de pagar todas 
as suas contas.
Para se proteger de futuros clientes inadimplentes, como você viu nesta aula, 
algumas medidas podem ser tomadas. Existem entidades de proteção ao 
empresário, como o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito – que não veicula 
informações na sua página na internet) e o Serasa. Se quiser saber um pouco 
mais sobre esta entidade, visite o site www.serasa.com.br.  

Provisão para Devedores Duvidosos

 É uma provisão feita para cobrir as perdas estimadas na cobran ça 

das Duplicatas a Receber. Sabemos que nem todos os clientes cumprem 

suas obrigações de pagar suas dívidas. Logo, a Provisão para Devedores 

Duvidosos é uma forma de a empresa prever os valores que acredita que 

não irá receber e mostrá-los em suas Demonstrações Contábeis.

Para determinar o valor dessa Provisão, devem ser consideradas:

a. a análise individual de cada cliente;

b. a experiência anterior da empresa com relação a prejuízos com 

Duplicatas a Receber;

c. as condições de venda: a existência de garantias reduz a ex pec-

tativa de perda;

d. a existência de contas atrasadas, clientes em processos de fa lên-

cia ou concordata.

    Devedores Duvidosos 

  (conta de despesa - DRE)

          D               C

    (1) 14.000,00                            

         

Provisão para Devedores Duvidosos

      (conta do Ativo – BP)

          D               C

                            14.000,00 (1)      

                              

Por exemplo, a Empresa Delta S.A. possui R$ 50.000,00 em 

Duplicatas a Receber na época de elaboração do seu Balanço Patrimonial. 

Após o cálculo da Provisão para Devedores Duvidosos, acredita que não 

conseguirá receber R$ 14.000,00. O lançamento da criação da Provisão 

está indicado por (1):
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ATIVO

        Em R$

Circulante
Duplicatas a Receber                                                                       50.000,00
(-) Provisão para Devedores Duvidosos                                        (14.000,00)
...

Balanço Patrimonial

A conta Devedores Duvidosos é uma despesa e aparecerá na DRE 

(Demonstração do Resultado do Exercício) juntamente com as outras 

Despesas de Vendas.

A conta Provisão para Devedores Duvidosos é um Ativo. Como 

é uma conta retifi cadora, seu saldo é negativo no Balanço Patrimonial. 

No nosso exemplo, temos:

Balanço Patrimonial – 31/12/X1 – Empresa Delta

Continuando o exemplo da Empresa Delta S.A...

Após várias tentativas de cobrança, verifi cou-se que uma Duplicata 

de R$ 2.000,00 é incobrável: a empresa acredita que não conseguirá 

recebê-la. O lançamento contábil da baixa do título utilizando a Provisão 

está indicado por (2), sendo (SI) saldo inicial:

      Duplicatas a Receber

          D               C

 (SI) 50.000,00  2.000,00 (2)         

                              

Provisão para Devedores Duvidosos

          D               C

    (2) 2.000,00      14.000,00 (SI)   

                              

No fi nal do ano, a Empresa Delta S.A. constatou que há sobra 

de saldo em Provisão para Devedores Duvidosos. Esse saldo deve ser 

revertido para a conta Resultado do Exercício e, depois, uma nova 

Provisão deve ser criada para o próximo ano. O lançamento de reversão 

da Provisão está indicado por (3):
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     Resultado do Exercício

          D               C

                          12.000,00 (3)       

                              

Provisão para Devedores Duvidosos

          D               C

    (2) 2.000,00      14.000,00 (SI)   

   (3) 12.000,00                   

Considere que a nova (ano seguinte) Provisão para Devedores 

Duvidosos (PDD) seja de R$ 8.000,00. O lançamento da nova PDD 

está indicado por (4):

    Devedores Duvidosos 

     (conta de despesa)

          D               C

    (4) 8.000,00                             

         

Provisão para Devedores Duvidosos

          (conta do Ativo)

          D               C

                            8.000,00 (4)       

                              

Considere agora que metade dos títulos que haviam sido 

considerados incobráveis foram recebidos. Como a baixa desses títulos 

já havia sido dada utilizando a PDD, o lançamento do recebimento desses 

títulos deve ser feito conforme indicado por (5):
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1              Caixa

          D               C

    (5) 1.000,00                              

         

   Receita com Recuperação de 

         Créditos Baixados

          D               C

                            1.000,00 (5)        

                              

Ficou mais claro com o exemplo? Faça a atividade a seguir para 

verifi car se entendeu como lançar a PDD das Duplicatas. É uma atividade 

simples para você praticar essa operação.

Lançando Duplicatas a Receber e a PDD

Imagine que você foi contratado para trabalhar na Contabilidade de uma empresa. 
Sua tarefa é atualizar a todo tempo os saldos das contas. O setor de Contabilidade lhe 
ofereceu os seguintes dados:
a. saldo inicial de Duplicatas a Receber de R$ 24.000,00;
b. criação da PDD de R$ 6.000,00;
c. recebimento de uma Duplicata de R$ 2.000,00 em dinheiro;
d. impossibilidade de cobrança de uma Duplicata de R$ 5.000,00; 
e. recebimento de uma Duplicata de R$ 3.000,00 considerada incobrável no ano 
anterior;
f. encerramento do saldo da conta PDD.
Utilize os rezonetes a seguir para efetuar os lançamentos.

Atividade 4
4

             

          D               C

                                         

             

          D               C
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Resposta
Se você se baseou no exemplo que acompanhou durante esta aula, não deve 

ter sido difícil realizar esta atividade. Confi ra se acertou!

             

          D               C

                                         

             

          D               C

                                         

             

          D               C

                                         

             

          D               C

                                         

      Devedores Duvidosos

          D               C

    (a) 6.000,00                              

         

Provisão para Devedores Duvidosos

          D               C

    (c) 5.000,00      6.000,00 (a)

    (e) 1.000,00                              

      Duplicatas a Receber

          D               C

 (SI) 24.000,00  2.000,00 (b)

                         5.000,00 (c)   

                              

              Caixa

          D               C

    (b) 2.000,00                             

    (d) 3.000,00

   Receita com Recuperação de 

         Créditos Baixados

          D               C

                            3.000,00 (d)       

                              

     Resultado do Exercício

          D               C

                          1.000,00 (e)         
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Após emitir uma duplicata, a empresa pode:

a. fi car com o título e aguardar que ele seja pago pelo devedor – e 

seu valor fi ca registrado no Ativo como Duplicatas a Receber;

b. endossar e enviar o título a um banco para cobrança;

c. endossar e enviar o título a um banco, transferindo a ele sua 

propriedade e recebendo em troca o valor do título, deduzidas as despesas 

bancárias e de juros. Esse procedimento é o que se chama de desconto 

de duplicatas.

Por exemplo, uma empresa desconta Duplicatas de R$ 2.000,00 

que vencem em 60 dias. O banco cobrou Despesas Bancárias de R$ 

60,00 e juros de R$ 140,00. Os juros são contabilizados no momento do 

desconto; porém devem ser apropriados mês a mês, já que foram pagos 

antecipadamente. Por isso, quando pagos antecipadamente são Ativos 

(direitos), e ao fi nal de cada mês tornam-se despesas. 

Veja os razonetes a seguir. O lançamento contábil do desconto de 

duplicatas está indicado por (1):

              Bancos

          D               C

    (1) 1.800,00                              

         

    Juros a Vencer (Ativo)

          D               C

       (1) 140,00                              

         

       Despesas Bancárias

          D               C

         (1) 60,00                              
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     Duplicatas Descontadas

          D               C

                          2.000,00 (1)         

                              

A 
conta Duplicatas 

Descontadas é uma conta 
retifi cadora do Ativo. Isso 

signifi ca que seu saldo aparece 
no Balanço Patrimonial logo 
após as Duplicatas a Receber, 

porém com saldo 
negativo.

!!
Considere ainda que, um mês depois, metade das Duplicatas 

Descontadas foram recebidas. Lembre-se de que deve haver a apropriação 

somente dos juros do mês. Assim, se R$ 140,00 é o total na conta 

Despesas com Juros, a cada mês se deve apropriar R$ 70,00 (o prazo das 

duplicatas é de 60 dias – 2 meses). Os lançamentos a serem feitos são:

              Clientes

          D               C

                         1.000,00 (2)          

                              

    Duplicatas Descontadas

          D               C

     (2) 1.000,00   2.000,00 (1)         

                              



C E D E R J  25

A
U

LA
 
1       Despesas de Juros

          D               C

         (3) 70,00                             

         

    Juros a Vencer (Ativo)

          D               C

        (1) 140,00    70,00 (3)            

                    

Onde:

(2) Recebimento de duplicatas descontadas.

(3) Apropriação dos juros do mês.

Reparou que está 
faltando dinheiro para 

que os razonetes se ajustem de 
acordo com o Método das Partidas 

Dobradas? Isso acontece porque não 
repetimos o razonete das despesas 

bancárias, mostrado somente 
na situação inicial.

!!
Ao término dos 60 dias, a empresa verifi cou que a outra metade 

das Duplicatas não foi recebida até a data de seu vencimento; logo, a 

empresa terá de arcar com o pagamento delas, pois recebeu dinheiro do 

banco por elas. Também deve ser feita a apropriação (reconhecimento) 

do restante dos juros. Os lançamentos são:
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              Bancos

          D               C

    (1) 1.800,00    1.000,00 (4)          

                              

    Duplicatas Descontadas

          D               C

     (2) 1.000,00   2.000,00 (1)         

     (4) 1.000,00         

    Despesas de Juros

          D               C

     (3) 70,00                                  

     (5) 70,00         

    Juros a Vencer (Ativo)

          D               C

        (1) 140,00    70,00 (3)

                           70,00 (5)            

                    

Onde:

(4) Duplicatas descontadas não recebidas até o vencimento.

(5) Apropriação dos juros do mês.
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1Você sabe o que é factoring?

Factoring é uma modalidade de atividade em que uma empresa compra de 
outra empresa as duplicatas a serem recebidas. A empresa de factoring adquire 
as duplicatas e, junto com elas, o risco de não recebê-las. Para isso, cobra uma 
taxa mais alta do que os bancos, que apenas descontam as duplicatas, não 
assumindo sobre elas a responsabilidade de seu pagamento ou não. 
Assim, para uma empresa...
Descontar duplicatas em um banco é pegar um dinheiro antecipado por 
aquele título. Esse dinheiro deverá ser pago ao banco depois, na ocasião do 
recebimento das Duplicatas.
Negociar duplicatas com uma empresa de factoring é vender a duplicata: uma 
taxa mais alta é paga, mas a responsabilidade sobre aquele título não é mais 
da empresa que a possuía (se o cliente pagar ou não, isso não faz diferença 
para a empresa que recebeu originalmente a duplicata).

Entendendo o desconto de Duplicatas

Uma empresa vendeu mercadorias que lhe custaram R$ 4.600,00 por R$ 5.000,00 a 

prazo, com vencimento em 30 dias. Mas como precisava de dinheiro com urgência, 

decidiu descontar essa duplicata em um banco. Pelo desconto foram cobradas Despesas 

Bancárias de R$ 120,00 e Juros de R$ 300,00. 

a. Faça os lançamentos das operações nos razonetes a seguir:

Atividade Final
4

    Duplicatas Descontadas

          D               C

                                         

              Bancos

          D               C

   

    Juros a Vencer (Ativo)

          D               C

                                         

       Despesas Bancárias

          D               C
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b. Você acha que a empresa fez um bom negócio?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Resposta Comentada 
 De acordo com o que você aprendeu na última parte desta aula, você deve ter preenchido 

os razonetes da seguinte forma:

Como você viu, depois de preencher os razonetes, a empresa recebeu pelas duplicatas  

R$ 4.580,00. Essas duplicatas correspondem ao pagamento por mercadorias vendidas 

que custaram à empresa R$ 4.600,00. Assim, fi ca claro que o desconto das duplicatas 

não foi um bom negócio, pois não só acabou com o lucro de R$ 400,00 que a empresa 

havia obtido (5.000,00 – 4.600,00), mas ultrapassou esse valor em R$ 20,00. 

    Duplicatas Descontadas

          D               C

                         5.000,00         

              Bancos

          D               C

         4.580,00

    Juros a Vencer (Ativo)

          D               C

            300,00                              

       Despesas Bancárias

          D               C

             120,00                   
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As Disponibilidades são dinheiro em Caixa, em Bancos, Aplicações Financeiras 

de Liquidez Imediata e outros valores equivalentes, como cheques em mãos 

e em trânsito.

São incluídos na conta Caixa os valores relativos ao dinheiro e cheques em 

mãos mas ainda não depositados (pagáveis sem restrições).

Há dois tipos de controle de Caixa: Fundo Fixo e Caixa Flutuante.

Os investimentos temporários podem ser: Fundos de Aplicação Imediata, 

Títulos do Banco Central, Títulos do Tesouro Nacional, Depósitos a Prazo 

Fixo, Certifi cados de Depósito Bancário, Ações e Fundos de Renda Fixa ou 

Variável, entre outros.

As Duplicatas a Receber são originadas das vendas a prazo de mercadorias e 

serviços. A Provisão para Devedores Duvidosos é feita para cobrir as perdas 

estimadas na cobrança das Duplicatas a Receber.

No Desconto de Duplicatas, a empresa transfere ao banco a propriedade 

do título e recebe em troca o valor do título, deduzidas as despesas. 

R E S U M O

INFORMAÇÕES SOBRE A PRÓXIMA AULA

Na próxima aula, você aprenderá sobre o segundo grupo do Ativo do BP: os 

Estoques. Saberá como avaliar estoques, utilizando os inventários periódico 

e permanente. Até lá!





Estoques: inventários permanente 
e periódico

Esperamos que, após o estudo do conteúdo desta 
aula, você seja capaz de:

 calcular o Custo das Mercadorias Vendidas 
(CMV) e o Resultado Bruto obtido com a 
venda de mercadorias (RCM) pelo inventário 
periódico;

 calcular o Custo das Mercadorias Vendidas 
(CMV) e o Resultado Bruto obtido com a 
venda de mercadorias (RCM) pelo inventário 
permanente;

 identifi car o tipo de inventário que deve 
ser realizado para determinar o custo das 
mercadorias vendidas.

2
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Meta da aula 

Explicar a aplicação do inventário 
permanente e do periódico para: o cálculo 

do custo das mercadorias vendidas; o 
cálculo do resultado bruto com a venda; e 

a contabilização das compras e vendas 
de mercadorias.

Pré-requisitos 

Não inicie a leitura desta aula sem reler 
a conclusão e o resumo da Aula 13 de 

Contabilidade Geral I. Lá, você poderá fazer uma 
rápida revisão sobre como e em que situações 
fazer lançamentos a débito ou crédito. Isso é a 
base para o seu aproveitamento na disciplina 

Contabilidade Geral II e para sua atuação como 
administrador no mercado de trabalho. 

Se você tiver uma calculadora em mãos, realizará 
as contas pedidas com mais agilidade.

1

2

3
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INTRODUÇÃO Antes de começar a entender um pouco mais sobre o que é o controle e a 

avaliação de Estoques, dê uma olhadinha na dispensa ou na geladeira da sua 

casa (ou tente se lembrar, caso esteja em outro lugar). 

Analisando os produtos que você encontrou nas prateleiras, rapidamente devem 

ter lhe vindo à mente coisas que você precisa comprar para repor e coisas que 

podem esperar até a semana que vem. Pense mais um pouco e poderá fazer um 

cálculo aproximado de quanto gastará na sua próxima ida ao supermercado.

Se você fosse às compras sem verifi car o que precisa realmente ser comprado, 

provavelmente gastaria dinheiro com coisas de que você não precisa, pois já 

as tem em casa. 

Em uma empresa, a lógica não é muito diferente; é apenas mais elaborada. 

Controlar os estoques é fundamental para saber quanto tem de cada 

mercadoria, quais precisam ser repostas, quanto foi pago por cada produto, 
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Figura 2.1: Olhar a geladeira e a despensa antes de ir ao supermercado é uma medida de gestão mais 
efi ciente dos recursos: não há desperdício de dinheiro nem de insumos.
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2por quanto devem ser vendidos, os descontos que podem ser feitos para o 

consumidor, entre outros motivos.

Na disciplina Contabilidade Geral I você aprendeu a fazer lançamentos de 

compra de mercadorias: quando à vista, debita-se a conta Mercadorias e credi-

ta-se a conta Caixa ou Bancos; quando a prazo, debita-se a conta Mercadorias 

e credita-se a conta Fornecedores ou Duplicatas a Pagar.

Nesta aula você vai aprender como calcular o custo das vendas, identifi car 

lucro ou prejuízo nas transações e registrar todas as operações que envolvem 

mercadorias.

RESULTADO BRUTO COM MERCADORIAS

 O Resultado Bruto com Mercadorias (RCM) é a diferença 

entre as Receitas de Vendas de Mercadorias e o Custo das Mercadorias 

Vendidas (CMV).

RCM

Resultado 
Com Mercadorias. 

Para entender como essa fórmula é aplicada, acompanhe o exemplo 

da Empresa Veste Bem S.A. Esta empresa teve, durante o ano X0:

- Receitas de vendas de camisas no valor de R$ 100.000,00;

- Custo dessas unidades vendidas de R$ 70.000,00;

- Receitas de Aluguéis de R$ 20.000,00;

- Despesas de Salários de R$ 25.000,00.

 A Demonstração do Resultado do Exercício, para este ano é:

RCM  = VENDAS — CMV

O RCM é diferente do Resultado Líquido do Exercício (Lucro 

ou Prejuízo Líquido). O RCM não considera outras receitas e despesas, 

como Receitas de Serviços, Despesas de Salários, Aluguéis etc.

Resultado Líquido do Exercício = RCM + Outras Receitas – Outras 
Despesas
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DRE em 31/12/X0 – Veste Bem S.A.

                       Em R$
Receitas de Vendas                             100.000,00
(-) CMV                                               (70.000,00)
(=) RCM                                                 30.000,00
(+) Receitas de Aluguéis                       20.000,00
(-) Despesas de Salários                     (25.000,00)
(=) Lucro Líquido                                  25.000,00

DRE

Além de aplicar as fórmulas apresentadas até agora nesta aula, 

este exemplo ajuda a diferenciar RCM de Resultado Líquido (que, neste 

caso, foi positivo – Lucro). 

Repare que o Resultado Bruto com Mercadorias (RCM) é de        

R$ 30.000,00, obtido diminuindo-se o Custo das Mercadorias das 

Receitas de Vendas. O Resultado Líquido leva em consideração outras 

despesas, como salários, aluguéis etc.

Mas você sabe como se determina o Custo das Mercadorias 

Vendidas? Existem duas maneiras de fazer isso.

COMO DETERMINAR O CMV

 Como você já sabe, o Custo das Mercadorias Vendidas é o valor 

que a empresa despendeu na compra das mercadorias que comercializou. 

Determinar o valor gasto com todas as mercadorias que foram vendidas 

pela empresa em um determinado período é uma tarefa que pode ser 

realizada de duas maneiras diferentes, através de IN V E N T Á R I O S . Em 

Contabilidade existem dois tipos de inventários: em um, essa contagem 

é feita de tempos em tempos; no outro, a contabilização é feita a cada 

mercadoria vendida. Vamos aprender um pouco mais sobre essas duas 

maneiras de obter o CMV?

a. Inventário periódico 

Diz-se que uma empresa realiza inventários periódicos quando as 

vendas são realizadas sem um controle concomitante do Estoque e do 

CMV. Isso é o mesmo que dizer que a apuração dos estoques fi nais e do 

CMV acontece de tempos em tempos, e não a cada venda efetuada. 

Para calcular o CMV avaliando os Estoques por inventários 

periódicos, é necessário saber qual o valor do estoque inicialmente 

IN V E N T Á R I O

Inventariar nada mais 
é do que enumerar e 
descrever bens.
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2(estoque inicial – EI), somar à quantidade adquirida pela empresa no 

período considerado (C) e diminuir disso o quanto ainda se tem em 

estoque depois do período considerado (estoque fi nal - EF). Isso pode 

ser resumido pela expressão: 

 Veja um exemplo para facilitar:

A loja de malas Boa Viagem Ltda. Possuía, em 31/12/X0, 200 

unidades de malas, no valor total de R$ 40.000,00. Durante o ano X1, 

adquiriu 400 unidades, no total de R$ 80.000,00, pagando metade à vista 

e metade a prazo. No dia 31/12/X1, seus funcionários contaram as malas 

do estoque e encontraram 100 unidades, avaliadas em R$ 20.000,00. 

A partir dessas informações, o Custo das Mercadorias Vendidas pôde 

ser calculado:

CMV = EI + C – EF

CMV = R$ 40.000,00 + R$ 80.000,00 – R$ 20.000,00

CMV = R$ 100.000,00

Considere, agora, que a receita com vendas de malas no ano 

totalizaram R$ 150.000,00, sendo metade à vista e metade a prazo. O 

RCM do período, portanto, é:

RCM = VENDAS – CMV

RCM = R$ 150.000,00 – R$ 100.000,00

RCM = R$ 50.000,00

CMV = EI + C – EF

Onde: 
EI = estoque inicial
EF = estoque fi nal
C = compras 

Estoque Final (EF)

Para determinar o estoque fi nal é 
necessário fazer um inventário físico, ou seja, 

contagem das unidades existentes
em estoque.??
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Calculando CMV e RCM pelo Método do Inventário Periódico

Uma empresa efetuou operações de compra de mercadorias que foram registradas 
em seus BP periódicos (para controle interno). Esta empresa só tem um fornecedor e 
pagou a este pelas mercadorias compradas somente no fi nal do ano X1.
Analise os balanços a seguir atento à relação entre as variações das contas Estoques 
e Fornecedores!

A - Balanço Patrimonial – 31/12/X0

B - Balanço Patrimonial – 31/01/X1

Atividade 1
1

 A atividade a seguir vai ajudá-lo a fi xar como utilizar as fórmulas 

que você aprendeu nesta aula até agora. Não deixe de realizá-la!

ATIVO PASSIVO

        Em R$
Circulante
Caixa                         XXXXXXX
Bancos                      XXXXXXX 
Estoques                    50.000,00
Realizável a LP
Permanente

 Em R$
Circulante
Fornecedores             XXXXXXX

PL
Capital Social                XXXXXX
Lucros Acumulados      XXXXXX

TOTAL                        XXXXXXX TOTAL                          XXXXXXX

Balanço Patrimonial

ATIVO PASSIVO

        Em R$
Circulante
Caixa                         XXXXXXX
Bancos                      XXXXXXX 
Estoques                  550.000,00
Realizável a LP
Permanente

 Em R$
Circulante
Fornecedores            500.000,00

PL
Capital Social                XXXXXX
Lucros Acumulados      XXXXXX

TOTAL                        XXXXXXX TOTAL                          XXXXXXX

Balanço Patrimonial
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C - Balanço Patrimonial – 31/02/X1

D - Balanço Patrimonial – 31/12/X1

Analisando as informações dos Balanços Patrimoniais A, B, C e D, você obteve dados sobre 
a situação dos Estoques da empresa. Utilizando método do Inventário Periódico que você 
acabou de aprender, preencha a DRE a seguir com o Custo das Mercadorias Vendidas 
(CMV) e o Resultado Bruto com Mercadorias (RCM) para o fi nal de X1.

ATIVO PASSIVO

        Em R$
Circulante
Caixa                         XXXXXXX
Bancos                      XXXXXXX 
Estoques                  500.000,00
Realizável a LP
Permanente

 Em R$
Circulante
Fornecedores            450.000,00

PL
Capital Social                XXXXXX
Lucros Acumulados      XXXXXX

TOTAL                        XXXXXXX TOTAL                          XXXXXXX

Balanço Patrimonial

ATIVO PASSIVO

        Em R$
Circulante
Caixa                         XXXXXXX
Bancos                      XXXXXXX 
Estoques                    80.000,00
Realizável a LP
Permanente

 Em R$
Circulante
Fornecedores                XXXXXX

PL
Capital Social                XXXXXX
Lucros Acumulados      XXXXXX

TOTAL                        XXXXXXX TOTAL                          XXXXXXX

Balanço Patrimonial

                       Em R$
Receita Bruta                                   XXXXXXXXX
(-) Deduções                                    XXXXXXXXX
(=) Receita Líquida de Vendas        1.020.000,00
(-) CMV                    
(=) Resultado Bruto                              

DRE
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Resposta Comentada
No primeiro balanço, você pode identificar o valor do estoque inicial 

(R$ 50.000,00). Um mês depois (balanço representado em B), a empresa 

fez uma compra, subindo seus estoques para R$ 550.000,00, assumindo uma 

dívida com seu fornecedor de R$ 500.000,00. Você pode ter pensado que as 

compras da empresa (o “C” da fórmula para calcular o CMV) eram deste valor. 

No entanto, se reparar o balanço representado na letra C (31/02/X1), verá que 

os Estoques diminuíram JUNTO COM A CONTA FORNECEDORES. Considerando 

que neste período não foi efetuado pagamento por parte da empresa ao seu 

Fornecedor, a redução do mesmo valor nas duas contas representa uma 

DEVOLUÇÃO de mercadorias. Assim, as compras efetuadas pela empresa de 

fato totalizam R$ 450.000,00, que é o que ela deve aos fornecedores. O EF é o 

valor lançado na conta Estoques no fi nal de X1, R$ 80.000,00. Sendo assim...

CMV = EI + C – EF 

CMV = 50.000 + 450.000 – 80.000

CMV = 500.000 – 80.000

CMV = 420.000,00

Na DRE de 31/12/X1, é possível verifi car a Receita com Vendas (R$ 1.020.000,00). 

Subtraindo o CMV da Receita, obtemos o RCM:

RCM = VENDAS – CMV

RCM = 1.020.000 – 420.000

RCM = 600.000,00

Para aprender como contabilizar as operações mencionadas, 

acompanhe seus lançamentos nos razonetes a seguir:

(SI) saldo inicial - estoque inicial.

(1) compra de mercadorias, metade à vista e metade a prazo.

(2) venda de mercadorias, metade à vista e metade a prazo.

(3) registro do CMV, conforme apurado pela fórmula.

(4) encerramento da conta de Vendas para apuração do RCM.

(5) encerramento da conta CMV para apuração de RCM.

Mercadorias

          D               C

 (SI) 40.000,00  100.000,00 (3)     

   (1) 80.000,00                   

        20.000,00

               Caixa

             D               C

    (2) 75.000,00   40.000,00 (1)      
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Reparou alguma coisa em relação aos saldos das contas após 

efetuar os lançamentos? Através do uso de razonetes, é possível alcançar 

o mesmo resultado que foi obtido quando usamos as fórmulas. Isso 

             Clientes

          D               C

    (2) 75.000,00                           

         

             Vendas

          D               C

  (4) 150.000,00  150.000,00 (2)      

                    

      Duplicatas a Pagar

          D               C

                          40.000,00 (1)       

                    

               RCM

          D               C

  (5) 100.000,00  150.000,00 (4)      

                          50.000,00

               CMV

          D               C

  (3) 100.000,00  100.000,00 (5)      
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acontece porque as informações contábeis são as mesmas: há formas 

diferentes de analisá-las, mas os saldos obtidos ao fi nal dos lançamentos 

são iguais. Assim, o saldo de R$ 20.000,00 na conta Mercadorias, que 

representa aquelas unidades que não foram vendidas, coincide com o 

valor calculado através das fórmulas. O mesmo acontece com o CMV 

e com o RCM!

b. Inventário permanente

Método pelo qual o controle do estoque e o CMV é feito de forma 

contínua. Isso é o mesmo que dizer que a cada compra e venda atua li za-se 

o estoque fi nal e que o CMV é apurado após cada venda. 

Com a informática fi cou mais fácil fazer inventários permanentes, porque as 
fi chas de controle de estoque podem ser feitas por meio de programas como 
o Excel. Antes, os cálculos eram feitos um a um manualmente e registrados 
dessa mesma forma nas fi chas de controle. Além disso a introdução do código 
de barras nos produtos agilizou o controle das vendas (cada verba signifi ca 
uma baixa no estoque).
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Há quatro maneiras de atribuir valor ao estoque pelo Inventário 

Permanente. Você verá a seguir quais são elas.

b.1. Preço específi co

Calcula o CMV pelo preço específi co da mercadoria. Só pode ser 

utilizado, portanto, quando é possível fazer a determinação do preço 

específi co de cada unidade em estoque (o valor que foi pago na compra). 
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A Concessionária CarroBom apresentou os seguintes dados em 

X0:

–  possuía, em 01/01/X0, dez veículos adquiridos por R$ 10.000,00 

cada (como está na coluna saldo);

–  comprou, no dia 15/01/X0, quatro veículos por R$ 12.000,00 

cada (como está na coluna entradas);

–  vendeu, em 24/01/X0, cinco veículos por R$ 15.000,00 cada 

(como está na coluna saídas).

Sabendo que os carros vendidos pertenciam ao lote existente em 

01/01/X0, veja como usar uma fi cha de controle de estoque, onde são 

apresentadas as entradas (compras), saídas (vendas) e o saldo (estoque 

fi nal de cada dia). A partir da anotação dos dados, podemos calcular o 

CMV e o estoque fi nal. 

Data Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

01/01/X0 10 10.000,00 100.000,00

15/01/X0 4 12.000,00 48.000,00
10
4

10.000,00
12.000,00

100.000,00
48.000,00

24/01/X0 5 10.000,00 50.000,00
5
4

10.000,00
12.000,00

50.000,00
48.000,00

Soma 4 48.000,00 5 50.000,00 9 98.000,00

Da ficha de controle de estoques obtemos as seguintes 

informações:

•  Compras: os totais das colunas de entrada mostram que a 

empre sa adquiriu no período quatro unidades pelo valor total 

de R$ 48.000,00.

•     CMV: os totais das colunas de saídas mostram que a empresa  

 vendeu cinco unidades com CMV de R$ 50.000,00.

•  Estoque Final: observe que a linha correspondente ao dia 

 24/01/X0 (dia em que ocorreu a última operação com 

 mercadorias) mostra que sobraram no estoque nove unidades  

 pelo valor total de R$ 98.000,00.
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b.2. PEPS (o primeiro que entra é o primeiro que sai): 

Método que determina que as primeiras unidades compradas são 

as primeiras a serem vendidas, isto é, baixadas do estoque (retiradas), à 

medida que ocorrem as vendas.

 Por exemplo: o Supermercado Tem Tudo S.A. possuía, em 

01/03/X1, estoque de 200 latas do Azeite Bom, compradas por R$ 2,80 

cada lata. Durante o mês de março realizou as seguintes operações:

04/03/X1 – compra de 350 latas por R$ 3,00 cada;

13/03/X1 – venda de 210 latas por R$ 5,00 cada;

21/03/X1 – compra de 100 latas por R$ 3,50 cada;

28/03/X1 – venda de 400 latas por R$ 5,20 cada.

 Para calcular o CMV e o RCM, será utilizada uma fi cha de 

controle de estoque. Lembre-se de que nesta fi cha jamais será utilizado 

preço de venda. As vendas (saídas) são registradas por seu valor de custo, 

isto é, por quanto foram compradas. A receita de vendas é calculada 

separadamente.

Na fi cha de controle 
de estoque NUNCA é usado 

preço de venda. As saídas (unidades 
vendidas) aparecem com seu valor 

de custo.!!

Data Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

01/03/X1 200 2,80 560,00

04/03/X1 3,50 3,00 1.050,00
200
350

2,80
3,00

560,00
1.050,00

13/03/X1
200
10

2,80
3,00

560,00
30,00

340 3,00 1.020,00

21/03/X1 100 3,50 350,00
340
100

3,00
3,50

1.020,00
350,00

28/03/X1
340
60

3,00
3,50

1.020,00
210,00

40 3,50 140,00

Soma 450 1.400,00 610 1.820,00 40 140,00
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unidades no mês, com CMV de R$ 1.820,00, conforme colunas de 

saídas. As receitas de vendas são calculadas:

VENDAS = QUANTIDADE VENDIDA x PREÇO DE VENDA UNITÁRIO
Vendas do dia 13/03/X1 = 210 unid. X R$ 5,00 = R$ 1.050,00
Vendas do dia 28/03/X1 = 400 unid. X R$ 5,20 = R$ 2.080,00
Vendas totais = R$ 1.050,00 + R$ 2.080,00 = R$ 3.130,00

De acordo com o PEPS, o valor dos estoques fi nais será sempre 

baseado nas compras mais recentes e o do CMV nas mais antigas. 

 No nosso exemplo, o estoque fi nal é composto de 40 unidades 

avaliadas por R$ 140,00.

 A atividade a seguir é simples e importante para você praticar 

o PEPS. Entender esse método é fundamental para a seqüência da nossa 

aula. 

RCM = VENDAS – CMV
RCM = R$ 3.130,00 – R$ 1.820,00
RCM = R$ 1.310,00 (lucro)

Calculando CMV e RCM pelo inventário permanente – parte 1

A Foto10 S.A. iniciou o mês de abril/X1 com 80 unidades de máquinas fotográfi cas no 
estoque, que foram adquiridas por R$ 120,00 cada uma. Comprou 130 unidades no dia 
18/04/X1, por R$ 150,00 cada. No dia 29/04/X1, vendeu 170 unidades, por R$ 280,00 
cada. Utilize a tabela a seguir para controlar o estoque pelo método PEPS e determine 
o CMV e o RCM da Foto10 S.A.

Atividade 2
2

Data Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total
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b. 3. UEPS (a última que entra é a primeira que sai): 

Esse método é o contrário do PEPS, ou seja, as últimas unidades 

compradas são as primeiras a serem vendidas (baixadas). Para fi car mais 

claro, vamos utilizar o mesmo exemplo que você viu para aprender o 

método PEPS.

 Reveja as informações do Supermercado Tem Tudo S.A., 

mostradas anteriormente:

Possuía, em 01/03/X1, estoque de 200 latas do Azeite Bom, 

compradas por R$ 2,80 cada lata. Durante o mês de março realizou as 

seguintes operações:

04/03/X1 – compra de 350 latas por R$ 3,00 cada;

13/03/X1 – venda de 210 latas por R$ 5,00 cada;

Resposta Comentada
Analisando o exemplo do Supermercado Tem Tudo, você não deve ter 

encontrado difi culdades para montar a fi cha de controle de estoque pelo 

método PEPS. Tendo em mente que as primeiras unidades que devem ser 

lançadas na SAÍDA são aquelas que foram compradas primeiro pela empresa, 

sua única chance de erro fi ca nas contas, o que você pode resolver, caso julgue 

necessário, com uma calculadora! Confi ra a seguir os lançamentos:

A partir daí, você pôde concluir que:

CMV = R$ 23.100,00

Vendas = 170 unid. X R$ 280,00 = R$ 47.600,00

RCM = R$ 47.600,00 – R$ 23.100,00 = R$ 24.500,00 

Data Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

01/04/X1 80 120,00 9.600,00

18/04/X1 130 150,00 19.500,00
80

130
120,00
150,00

9.600,00
19.500,00

29/04/X1
80
90

120,00
150,00

9.600,00
13.500,00

40 150,00 6.000,00

Soma 130 19.500,00 170,00 23.100,00 40 6.000,00
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221/03/X1 – compra de 100 latas por R$ 3,50 cada;

28/03/X1 – venda de 400 latas por R$ 5,20 cada.

Aplicando o UEPS, temos:

Foram vendidas 610 unidades no mês, com CMV de R$ 1.848,00, 

conforme colunas de saídas da fi cha de controle de estoque. As receitas 

totais são de R$ 3.130,00, já calculadas no exemplo do PEPS (a receita 

é a mesma porque não houve mudanças na quantidade vendida nem no 

preço de venda).

Data Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

01/03/X1 200 2,80 560,00

04/03/X1
350 3,00 1.050,00 200

350
2,80
3,00

560,00
1.050,00

13/03/X1
210 3,00 630,00 200

140
2,80
3,00

560,00
420,00

21/03/X1
100 3,50 350,00 200

140
100

2,80
3,00
3,50

560,00
420,00
350,00

100
140
160

3,00
3,00
2,80

350,00
420,00
448,00

40 2,80 112,00

Soma 450 1.400,00 610 1.848,00 40 112,00

RCM = VENDAS – CMV
RCM = R$ 3.130,00 – R$ 1.848,00
RCM = R$ 1.282,00 (lucro)

De acordo com o UEPS, o valor dos estoques fi nais serão sempre 

baseados nas compras mais antigas; o do CMV, nas mais recentes.

 Pelo UEPS, o estoque fi nal do nosso exemplo é composto por 

40 unidades, com valor total de R$ 112,00.
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Calculando CMV e RCM pelo inventário permanente – parte 2

Refaça a Atividade 2, dessa vez aplicando o UEPS.

Resposta Comentada

CMV = R$ 24.300,00

Vendas = 170 unid. X R$ 280,00 = R$ 47.600,00

RCM = R$ 47.600,00 – R$ 24.300,00 = R$ 23.300,00

Atividade 3
2

b.4. MPM (média ponderada móvel):

Por esse método, o valor médio de cada unidade em estoque alte-

ra-se pela compra de outras unidades por preço diferente. Assim, após 

cada compra, o custo médio deve ser calculado dividindo-se o custo total 

do estoque pelas unidades existentes.

 Refazendo o exemplo do Supermercado Tem Tudo S.A., só que 

agora aplicando a MPM, temos:

Data Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

Data Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

01/04/X1 80 120,00 9.600,00

18/04/X1 130 150,00 19.500,00
80

130
120,00
150,00

9.600,00
19.500,00

29/04/X1
130
40

150,00
120,00

19.500,00
4.800,00

40 150,00 4.800,00

Soma 130 19.500,00 170 24.300,00 40 4.800,00
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Data Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

01/03/X1 200 2,80 560,00

04/03/X1 350 3,00 1.050,00 550 2,93 1.610,00

13/03/X1 210 2,93 615,30
340 2,93 994,70

21/03/X1 100 3,50 350 440 3,06 1.344,70

28/03/X1 400 3,06 1.224,00 40 3,06 120,70

Soma 450 1.400,00 610 1.839,30 40 120,70

O valor total da coluna de saldos é calculado somando-se o valor 

total do dia anterior com a compra realizada no dia atual, menos a venda 

do dia. Por exemplo, o saldo total do dia 04/03/X1 é de R$ 1.610,00; 

foi calculado da seguinte forma: R$ 560,00 (saldo total do dia anterior) 

+ R$ 1.050,00 (entrada total do dia 04).

 O valor unitário é calculado dividindo-se o valor do saldo 

total pela quantidade total do estoque. Por exemplo, o valor unitário 

de R$ 2,93 do dia 04/03/X1 foi calculado dividindo-se R$ 1.610,00 

(valor do saldo total) por 550 (quantidade de unidades existente no 

fi nal desse dia).

Observe que foram necessários alguns arredondamentos no valor 

unitário, já que as divisões não tinham resultados exatos com somente 

duas casas decimais.

Foram vendidas 610 unidades no mês, com CMV de R$ 1.839,20, 

conforme colunas de saídas da fi cha de controle de estoque. As receitas 

totais são de R$ 3.130,00, já calculadas no exemplo do PEPS (a receita 

é a mesma porque não houve mudanças na quantidade vendida nem no 

preço de venda).

RCM = VENDAS – CMV
RCM = R$ 3.130,00 – R$ 1.839,30
RCM = R$ 1.290,70 (lucro)
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Os valores do CMV e do RCM calculados pela MPM terão sempre 

seus valores situados entre os encontrados pelo PEPS e pelo UEPS.

 O estoque fi nal do nosso exemplo pela MPM é composto por 

40 unidades, com valor total de R$ 120,70.

Calculando CMV e RCM pelo inventário permanente – parte 3

Refaça a Atividade 2, dessa vez aplicando a MPM.

Resposta Comentada

CMV = R$ 3.556,90

Vendas = 170 unid. X R$ 280,00 = R$ 47.600,00

RCM = R$ 47.600,00 – R$ 23.556,90 = R$ 24.043,10

Atividade 4
2

Data Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

Data Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

01/04/X1 80 120,00 9.600,00

18/04/X1 130 150,00 19.500,00 210 138,57 29.100,00

29/04/X1 170 138,57 23.556,90 40 138,57 5.543,10

Soma 130 19.500,00 170 23.556,90 40 5.543,10
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 Escolher o método de avaliação de estoques depende de alguns 

fatores. Realizar o inventário periódico é abrir mão de um controle 

mais rígido da situação dos estoques da empresa, o que pode ser 

mais funcional quando a empresa vende poucos tipos de produtos. O 

inventário permanente possibilita o controle de diversas mercadorias, 

mesmo que em pequenas quantidades, de maneira mais efetiva: quando 

se dá baixa na mercadoria na hora em que ela é vendida, sabe-se sempre 

o quanto tem de cada uma delas no estoque. 

Inventariar de maneira permanente os estoques requer a escolha da 

maneira pela qual realizar isso. Se é possível estabelecer preço específi co 

de cada produto, que seja feito dessa maneira. Em caso negativo, há que 

se optar entre PEPS, UEPS ou MPM. Qual é mais vantajoso?

Para responder a essa pergunta, um empresário precisa ter em 

mente que, quanto maior seu lucro, maior será o imposto de renda que 

terá de pagar ao governo. Uma empresa que tem lucro de R$ 10.000,00 

tem de pagar 15% disso ao leão, o que signifi ca R$ 1.500,00. Se 

lucrar R$ 20.000,00, pagará o dobro. Aumentar o CMV lançado nas 

demonstrações contábeis é uma forma de minimizar o lucro da empresa, 

ou seja, de pagar menos imposto. 

Como você viu nesta aula, o CMV varia de acordo com o método 

de avaliação de Estoques utilizado. Escolher quando usar qual é o "pulo 

do gato", e depende do conhecimento do empresário sobre a situação 

econômica da região onde atua sua empresa. 

Se a empresa encontra-se em uma região I N F L A C I O N Á R I A , é mais 

negócio utilizar o UEPS, pois as mercadorias mais recentes (e, portanto, 

mais caras) são as que saem primeiro do Estoque, aumentando o CMV. 

Vender as mercadorias mais caras, como você deve ter se dado conta, 

signifi ca “lucrar menos” e, portanto, pagar menos imposto. A legislação 

vigente no Brasil, por tratar de um país caracteristicamente infl acionário, 

proíbe o uso do UEPS no cálculo do CMV e do RCM, pois isso signifi caria 

menor arrecadação de impostos.

Por outro lado, se a empresa está em uma região D E F L A C I O N Á R I A , 

seria melhor adotar o PEPS, pois as mercadorias mais caras são retiradas 

do estoque primeiro, fazendo com que o lucro acompanhe o movimento 

defl acionário.

IN F L A C I O N Á R I A

Quando a tendência 
dos preços é de 

aumento (produtos e 
serviços fi cam 

mais caros).

DE F L A C I O N Á R I A

Quando a tendência 
dos preços é de 

diminuição (produtos 
e serviços fi cam 

mais baratos).
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No meio do caminho, está a MPM, que não favorece nem a 

empresa e nem a tributação do governo.

Escolha de um tipo de inventário

A seguir, estão os gráfi cos da variação da infl ação, que pode ser positiva, indicando a 
existência de infl ação de fato; ou negativa, indicando defl ação. Ao lado dos gráfi cos, 
escreva que métodos de avaliação de estoque é mais recomendável que a empresa 
utilize.

      Gráfi co A

  __________________________
___________________________
___________________________
___________________________

     Gráfi co B

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Atividade 5
3
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CONCLUSÃO

 Você comprovou que critérios diferentes na avaliação dos 

estoques levam a valores de estoques fi nais, CMV e RCM também 

diferentes. 

Estar atento aos detalhes que geram essas diferenças e aplicá-las 

a favor da empresa é fazer uso do que você aprendeu na Aula 14 de 

Contabilidade Geral I: a “Contabilidade Criativa”.

Resposta Comentada
Achou difícil visualizar a diferença entre os gráfi cos? Isso acontece porque a 

escala utilizada para mostrar o resultado mensal da infl ação desta região no 

gráfi co não era a mais apropriada (justamente para dar um pouco mais de 

trabalho a você!). Sempre que estiver observando um gráfi co, esteja atento às 

escalas utilizadas para mostrar os dados! 

Imagine que o gráfi co A estivesse desenhado somente na região entre 0,4 e 0,2 

e o gráfi co B entre 0,1 e 0,2. Claramente você veria que o gráfi co A apresenta 

uma linha inclinada para baixo (representando queda nos preços – defl ação) e 

que o gráfi co B apresenta uma linha inclinada para cima (indicando aumento dos 

preços – infl ação). Assim, seria fácil dizer que o mais indicado é utilizar o PEPS 

ou MPM para a situação representada em A e UEPS ou MPM para a situação 

B. Em qualquer dos casos, pode-se usar o preço específi co (desde que sejam 

conhecidos), bem como o inventário periódico, desde que o controle constante 

não seja um imperativo para o bom funcionamento da empresa. 
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Desafi o Contábil!

Esta é uma atividade-desafi o, que integra, de maneira bem simples, tudo o que você 

aprendeu durante o estudo desta aula. Não deixe de tentar realizá-la, mas se não 

acertar, não desanime!

Em que situação o CMV, o estoque fi nal e o RCM serão os mesmos, independentemente 

de aplicar PEPS, UEPS ou MPM?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Resposta Comentada 
Para saber a resposta desta atividade, entre na plataforma do Cederj e acesse o grupo 

de estudos da disciplina Contabilidade Geral 2. Na aba ATIVIDADES,  clique em Atividade-

Desafio – RCM e CMV. 

Esta é uma oportunidade de você se familiarizar com a ferramenta grupo de estudos, 

o que será importante para o seu processo de aprendizagem daqui para a frente. Nos 

livros das disciplinas que você está estudando haverá diversas indicações para você 

acessar o grupo de estudos, quer para ler uma resposta, fazer uma atividade e/ou 

interagir com colegas que cursam a mesma disciplina em outros pólos. Não 

desperdice a chance de aprender mais!

Atividade Final
4
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Existem dois tipos de inventários: periódico e permanente. O primeiro é 

utilizado quando não há controle concomitante do estoque e apuração 

do CMV. Para determinação do CMV pelo inventário periódico, realiza-se 

a contagem dos estoques fi nais e aplica-se a fórmula: CMV = EI + C – EF.

Quando há controle concomitante dos estoques e apuração do CMV, o 

inventário permanente é utilizado. Ele pode ser feito pelos métodos: Preço 

Específi co, PEPS, UEPS e MPM. 

Pelo Preço Específi co apura-se o RCM pela diferença entre o valor de venda 

e o valor de custo exato da unidade vendida.

O PEPS consiste em dar baixa no estoque pelo custo das primeiras 

unidades compradas. O estoque fi nal fi ca avaliado pelas últimas unidades 

compradas.

No UEPS, o CMV é avaliado pelas compras mais recentes; o estoque fi nal, 

pelas primeiras unidades compradas.

Na MPM, o custo médio é calculado após cada compra. Os valores do RCM 

e do CMV, por este método, encontram-se entre os calculados pelo PEPS 

e pelo UEPS.

R E S U M O

INFORMAÇÕES SOBRE A PRÓXIMA AULA

Na próxima aula, você estudará os fatos que alteram os valores das compras e 

das vendas, como: devoluções, abatimentos, descontos, fretes e impostos.





O que pode alterar o valor de 
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Meta da aula 

Apresentar os fatos que alteram os 
valores de compras e vendas 

de mercadorias.

Pré-requisitos 

Para que você acompanhe com proveito esta 
aula, é necessário conhecer bem as operações 

com mercadorias tratadas na Aula 2 – O uso dos 
inventários para calcular CMV e RCM.

Se você tiver uma calculadora, mesmo uma bem 
simples, é bom tê-la à mão. Ela será de muita 

utilidade na realização das atividades.

1

Esperamos que, após o estudo do conteúdo desta 
aula, você seja capaz de:

 contabilizar as operações com mercadorias 
quando ocorrerem:

 devoluções;
 abatimentos;
 descontos;
 fretes;
 incidência de impostos.

a

b

c

d

e
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INTRODUÇÃO Na Aula 2, você aprendeu a calcular o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) 

e o Resultado com Mercadorias (RCM), utilizando os inventários permanente e 

periódico. Você também aprendeu a contabilizar as compras, vendas e apuração 

do custo das mercadorias vendidas. 

No dia-a-dia das empresas, as transações não são tão defi nidas assim: é comum 

ocorrer compra e venda de mercadorias com descontos, abatimentos, cobrança 

de fretes, devoluções, além da incidência dos impostos, claro. Esses fatos alteram 

os valores das operações, provocando refl exos nas fi chas de controle de estoque 

e nos lançamentos contábeis. Veja como isso acontece!

DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS

 Quando o comprador recebe a mercadoria do tipo, qualidade, 

preço ou qualquer outro fator em desacordo com seu pedido, ele tem o 

direito de proceder da seguinte forma: devolver a mercadoria (parcial 

ou totalmente) ou solicitar um abatimento. 

Como são contabilizados os abatimentos e as devoluções – sob os 

pontos de vista do vendedor e do comprador – é o que você vai aprender 

nesta aula!

Figura 3.1: Mercadorias podem ser devolvidas. Para evitar isso, o vendedor pode 

conceder abatimentos.

Veja o que recomendam os pesquisadores da Faculdade de 

Economia e Administração da USP quando analisam devoluções e 

abatimentos do ponto de vista do vendedor:
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deverão, de preferência, ser registrados em contas próprias, já que, 

se o vendedor procedesse simplesmente ao estorno do lançamento 

feito por ocasião da venda, deixaria de ter a informação relativa 

aos valores das devoluções e abatimentos do período, pois a conta 

de Vendas daria diretamente o valor líquido. Ambos alteram o 

valor das vendas, porém é melhor deixá-los registrados em contas 

específi cas para acerto no dia da apuração do resultado (FIPECAFI, 

1998, p. 115).

Então, as devoluções e abatimentos devem ser lançados em contas 

especiais para se ter o registro da informação. Para encerrar essas contas 

no fi m do período contábil, a contrapartida deve ser lançada contra o 

saldo da conta Vendas, ou seja, seus valores devem ser abatidos na conta 

Vendas, para a apuração das vendas líquidas. Vamos a um exemplo? 

Considere as seguintes operações da Empresa Trapa S.A., que 

possuía estoque avaliado em R$ 50.000,00 (2.000 unidades adquiridas 

por R$ 25,00 cada) em 1/4/X1:

a.  vendeu à vista 280 unidades por R$ 35,00 cada, no dia 

15/4/X1;

b.  o custo das mercadorias vendidas foi de R$ 7.000,00 

(R$ 25,00 x 280);

c. em 16/4/X1, houve devolução de 30 unidades vendidas;

d. as mercadorias devolvidas tinham custo de R$ 750,00;

e.  em 20/4/X1, concessão de abatimento de R$ 500,00 sobre as 

vendas.

Os lançamentos necessários para registrar as transações da 

empresa vendedora são os seguintes:

(1) venda de mercadorias à vista (280 x R$ 35,00);

(2)  custo das mercadorias vendidas no período (280 x 

R$ 25,00);

(3) devolução de vendas (30 x R$ 35,00);

(4)  retorno das mercadorias devolvidas ao estoque (30 x 

R$ 25,00);

(5) abatimentos sobre vendas;

(6) encerramento da conta Devoluções de Vendas;

(6A) encerramento da conta Abatimentos sobre Vendas.
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Observe o razonete da conta Vendas e comprove que o valor das 

Vendas líquidas é de R$ 8.250,00.

Lembra-se da fi cha de controle de estoques que você aprendeu na 

aula passada? Nessa fi cha, as devoluções de vendas devem ser registradas 

na coluna das Saídas, porém com valor negativo. As devoluções são 

retifi cadores das saídas de mercadorias. 

Os abatimentos sobre vendas, por sua vez, não são registrados na 

fi cha de controle de estoque, pois alteram apenas os valores das Receitas 

Mercadorias

D               C

 50.000,00 (SI)   7.000,00 (2)        

      750,00 (4)                               

   Caixa

D               C

    9.800,00 (1)   1.050,00 (3)

                                 500,00 (5)    

                                               

Vendas

D               C

    1.050,00 (6)     9.800,00 (1)        

      500,00 (6A)                             

CMV

D               C

      7.000,00 (2)      750,00 (4)       

                                          

    Devoluções de Vendas

      D                   C

    1.050,00 (3)   1.050,00 (6)

                                                    

         

   Abatimentos sobre Vendas

             D           C

      500,00 (5)     500,00 (6A)        
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teríamos a seguinte fi cha de controle de estoque:

Data Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

1/4/X1 2.000,00 25,00 50.000,00

15/4/X1 280 25,00 7.000,00 1.720,00 25,00 43.000,00

16/4/X1 (30) 25,00 (750,00) 1.750,00 25,00 43.750,00

Soma 250 6.250,00 1.750,00 43.750,00

E como fi cariam essas mesmas operações se nós as monitorarmos 

pela ótica do comprador?

Fo
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Para o comprador, a devolução ou o abatimento alteram o valor 

de suas compras; da mesma forma que no caso do vendedor, de 

preferência ele deverá abrir contas específi cas para tais fatos, para 

com isso obter melhores informações (FIPECAFI, 1998, p. 115).

No fi nal de cada período contábil, as contas de Devoluções de 

Compras e Abatimentos sobre Compras devem ser encerradas contra a 

conta Mercadorias, para cálculo do estoque real disponível e do CMV.

Figura 3.2: A ótica do comprador.
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Por exemplo, considere as seguintes operações da Em presa 

XYZ S.A.:

a.  em 15/4/X1, comprou 280 unidades por R$ 35,00 cada, à 

vista;

b.  em 16/4/X1, devolveu 30 unidades compradas ante-

riormente;

c.  em 20/4/X1, recebeu abatimento de R$ 500,00 sobre as 

compras.

Os lançamentos necessários para registrar as transações da 

empresa compradora são os seguintes:

(1) compra de mercadorias à vista;

(2) devoluções de compras;

(3) abatimentos sobre compras;

(4) encerramento da conta Devoluções de Compras;

(5) encerramento da conta Abatimentos sobre Compras.

Quando analisamos 
os fatos contábeis pela ótica 

do VENDEDOR, as contas Devoluções e 
Abatimentos devem ser encerradas contra a 

conta VENDAS. Você sabe por que isso acontece? 
É simples: quando se vende um produto e alguém 

o devolve, a sua receita para aquela mercadoria não 
existe mais. Da mesma forma, se você vende um produto 
e dá desconto (abatimento) sobre seu preço, o que você 

está recebendo por ele é menos dinheiro. Ou seja, quando 
alguém devolve mercadorias a uma empresa ou esta concede 

abatimentos, é a receita de vendas que é alterada!
Quando utilizamos a ótica do COMPRADOR, o encerramento 
das mesmas contas é feito contra a conta MERCADORIAS. Faz 

sentido? Claro que sim! Quando um empresário compra 
mercadorias e as devolve, tem seus estoques alterados. 

Quando ele recebe abatimentos pelas mercadorias 
vendidas signifi ca que, em valor absoluto, pagou 

menos por elas e, portanto, o valor que 
deve ser lançado na conta Estoques 

(Mercadorias) deve ser menor! 

!!
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D               C

 9.800,00 (SI)    1.050,00 (4)         

                            500,00 (5)         

         

                           Caixa

                                   D               C

                   1.050,00 (2)    9.800,00 (1)

                         500,00 (3)                       

         

Devoluções de Compras

D               C

       1.050,00 (4)      1.050,00 (2)    

                                          

  Abatimentos sobre Compras

      D                   C

    500,00 (5)   500,00 (3)

                                                    

         

Para o comprador acontece o inverso do que para o vendedor 

quando falamos da fi cha de controle de estoque: as devoluções de compras 

são registradas na coluna de Entradas, mas com valor negativo, porque 

são retifi cadoras, corrigindo os valores das compras. Os abatimentos 

sobre compras são registrados também na coluna de Entradas, com 

valor negativo, porém, na parte relativa a valores, já que a quantidade 

permanece inalterada. Para nosso exemplo, teríamos a seguinte fi cha de 

controle de estoque:

Data Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

15/4/X1 280 35,00 9.800,00 280 35,00 9.800,00

6/4/X1 (30) 35,00 (1.050,00) 250 35,00 8.750,00

20/4/X1 (500,00) 250 33,00 8.250,00

Soma 250 8.250,00 250 8.250,00

A atividade a seguir proporciona a você possibilidade de averiguar 

se os conceitos de contabilização de devoluções e abatimentos fi caram 

claros. Não só isso: você poderá verifi car se aprendeu a alterar os 

Estoques tanto pela ótica da empresa que compra quanto da que vende 

as mercadorias. Não deixe de realizá-la!
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Contabilizando devoluções e abatimentos

A ABC Ltda. é uma empresa que comercializa material de construção. Em X2, essa 
empresa iniciou suas atividades com estoques avaliados em R$ 12.000,00; realizou 
compras no total de R$ 50.000,00 e o inventário físico constatou estoque fi nal de 
R$ 17.000,00. Durante o ano, devolveu mercadorias compradas por R$ 4.000,00 e obteve 
um abatimento de R$ 1.000,00 sobre as demais compras. 
As vendas brutas totalizaram R$ 80.000,00, mas alguns de seus clientes devolveram 
R$ 10.000,00 das vendas realizadas. Diante deste último fato, para evitar que outras 
devoluções ocorressem, concedeu abatimentos sobre as vendas que somaram 
R$ 2.000,00. 
A tarefa que você tem agora é determinar o valor do CMV e do RCM (sabendo que a 
empresa realiza o inventário periódico).

Atividade 1
1b1a
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DESCONTOS
Descontos Comerciais

Os descontos comerciais são concedidos pelo vendedor ao 

comprador no ato da compra, por alguns motivos: em função da 

quantidade vendida ou do relacionamento com o cliente, entre outros.

Normalmente, os descontos comerciais não são registrados 

contabilmente pelo vendedor e pelo comprador; os lançamentos contábeis 

de compra e de venda são feitos pelo valor líquido de desconto.

Resposta Comentada
Como você aprendeu na aula passada, calcular o CMV pelo inventário periódico 

é somar estoque inicial (EI) às compras efetuadas no período (C) e diminuir 

disso o quanto de mercadorias ainda há na empresa (estoque fi nal - EF). 

Quando há devoluções e abatimentos, a lógica é a mesma, mas devemos 

incluir mais etapas na nossa conta. Nos valores referentes a compras, são 

incluídos os abatimentos oferecidos e as mercadorias devolvidas. Ora, se a 

ABC Ltda. devolveu R$ 4.000,00, para fi ns de cálculo podemos pensar que ela, 

na verdade, não comprou R$ 50.000,00, mas R$ 46.000,00. E ainda: se essa 

empresa recebeu abatimentos de R$ 1.000,00 sobre essas compras, signifi ca 

que gastou essa quantia a menos, ou seja, gastou R$ 45.000,00. Veja o cálculo 

das compras:

C = 50.000,00 – 4.000,00 – 1.000,00 = 45.000,00

Calculando o CMV pela fórmula, temos:

CMV = EI + C – EF

CMV = 12.000,00 (EI) + 45.000,00 – 17.000,00 (EF)

CMV = R$ 40.000,00

Embora você estivesse até agora calculando o custo das mercadorias vendidas, 

essa contabilização levou em conta elementos que remetem à atuação da ABC 

como compradora. Para calcular o RCM, você deve agora olhar para ela como 

uma empresa que está efetuando vendas. As vendas nada mais são do que a 

receita obtida com as vendas menos o que a empresa teve de devolução e o 

que concedeu de abatimentos:

Vendas = 80.000,00 – 10.000,00 – 2.000,00 = 68.000,00

O RCM, por sua vez...

RCM = VENDAS – CMV

RCM = 68.000,00 – 40.000,00 (CMV)

RCM = R$ 28.000,00.
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Descontos Financeiros

São oferecidos pelo vendedor ao comprador pelo pagamento 

antecipado de uma dívida proveniente de transação com mercadorias. 

A empresa que fornece o desconto deve registrar essa operação em 

sua contabilidade em uma conta chamada Descontos Financeiros 

Concedidos.

Por exemplo, a Empresa Alfa S.A. vendeu para a Empresa Beta 

S.A. R$ 20.000,00 em mercadorias a prazo, com vencimento em 60 

dias. A Empresa Alfa S.A. propôs conceder desconto de 10% para 

pagamento em 30 dias. A Empresa Beta S.A. resolveu aproveitar o 

desconto concedido.

 Veja os registros contábeis na Empresa Alfa S.A. (a vendedora):

Figura 3.3: Negociar descontos pode valer a pena!
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3Clientes

D               C

 20.000,00 (SI)   20.000,00 (1)     

                                                   

             Caixa

          D               C

    18.000,00 (1)                                      

                                            

Descontos Financeiros 

Concedidos

D               C

     2.000,00 (1)                           

         

 Onde:

 (SI) saldo inicial de Duplicatas a Receber;

 (1) recebimento da duplicata com desconto.

Já na Empresa Beta S.A. (a compradora)...

Fornecedores

D               C

   20.000,00 (1)   20.000,00 (SI)     

                                                   

             Caixa

          D               C

                         18.000,00 (1)           

                                                     

Descontos Financeiros 

Obtidos

D               C

                          2.000,00 (1)         

                                             

 Onde:

 (SI) saldo inicial de Duplicatas a Pagar;

 (1) pagamento da duplicata com desconto.

Repare que, na conta Fornecedores, o valor de pagamento 

lançado foi o mesmo da dívida que já constava nessa conta, ou seja, os 

R$ 20.000,00. A contrapartida desse pagamento está parte na conta 

Caixa e parte na conta Descontos Financeiros Obtidos.
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Dois 
descontos diferentes

Os descontos comerciais são oferecidos no 
ato da compra e não são, em geral, registrados 

– apenas a receita líquida é anotada. Os descontos 
fi nanceiros são obtidos pela antecipação do 
pagamento de uma dívida e são anotados 

nos razonetes da empresa.
!!

Ficou claro? Que tal uma atividade para verifi car?

Contabilizando descontos

Leia a seguir a carta que a empresa Bom Negócio S.A. enviou a uma de suas 
empresas clientes, a Bom Proveito S.A.:

Analise as informações contidas na carta enviada de uma empresa para outra e, em 
seguida, faça os lançamentos contábeis das Empresas Bom Negócio S.A. e Bom 
Proveito S.A., sabendo que a transação foi realizada mediante cheque.

Atividade 2
1c

De: Departamento de vendas - Bom Negócio S.A.
Para: Departamento de compras – Bom Proveito S.A.

 Caro diretor de compras,

como provamos a cada negociação efetuada, a Bom Negócio S.A. 
é uma empresa constantemente preocupada com seus clientes 
e que visa, acima de tudo, a oferecer serviços e mercadorias de 
qualidade pelos melhores preços e condições do mercado. Nossa 
meta é deixar você, cliente, sempre satisfeito.
 Esta carta se presta a oferecer uma oportunidade única: 
quitar sua duplicata nº 3245A, no valor de R$ 40.000,00, com 
nossa empresa, recebendo desconto de 5%. Para isso, solicitamos 
apenas que o pagamento seja feito 30 dias antes da data prevista 
para o vencimento.
 Aguardamos seu contato.

Atenciosamente,

José João
Diretor de vendas
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Empresa Bom Negócio S/A.

Empresa Bom Proveito S.A.:

Resposta Comentada
Como os descontos não foram conferidos no ato da compra, mas sim para 

antecipação de pagamento, você facilmente deduziu que a carta apresentada 

propunha um desconto fi nanceiro. Se você esteve atento ao trecho da aula 

que falava desse tipo de operação, realizar esta atividade deve ter sido 

simples. Veja como fi cam os lançamentos:

D               C

                                                   

                 

          D               C

                                                            

         

D               C

                                         

D               C

                                                   

                 

          D               C

                                                            

         

D               C
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Empresa Bom Negócio S.A.:

Empresa Bom Proveito S.A.:

Duplicatas a Receber

D               C

                         40.000,00         

                                                   

             Bancos

          D               C

        38.000,00                                       

                                            

Descontos Financeiros 

Concedidos (conta de despesas)

D               C

          2.000,00                           

         

FRETES

O custo real da mercadoria comprada deve incluir todos os gas-

tos necessários para a colocação do produto em condições de venda. 

Normalmente, também deve englobar os custos de fretes e seguros.

Duplicatas a Pagar

D               C

        40.000,00                          

                                        

             Bancos

          D               C

                          38.000,00 (1)           

                                                     

Descontos Financeiros 

Obtidos (conta de receita)

D               C

                          2.000,00          
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unidades de uma mercadoria pelo valor total de R$ 10.000,00 à vista 

(valor constante na nota fi scal). Além disso, teve que pagar frete de R$ 

1.200,00. Os lançamentos contábeis necessários são:

(1) compra de mercadorias à vista;

(2) pagamento de frete sobre compras;

(3) transferência do valor do frete para a conta Mercadorias.

Mercadorias

D               C

    10.000,00 (1)                         

      1.200,00 (3)                           

      Fretes sobre Compras

          D               C

     1.200,00 (2)  1.200,00 (3)              

                                                

Caixa

D               C

                          10.000,00 (1)     

                            1.200,00 (2)        

                                             

A conta Fretes sobre Compras deve ter 

seu saldo transferido para a conta Mercadorias, 

já que os fretes aumentam o valor das 

compras. 

Para o registro na ficha de controle 

de estoque pelo valor total, os Fretes sobre 

Compras devem ser somados ao valor das 

notas fi scais de compra de mercadorias. 

Figura 3.4: Nota Fiscal com frete discriminado.
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Se isso não for possível, pode-se acrescentar o Frete como aumento 

na coluna Entradas da fi cha de controle de estoque, somente com os 

valores. No exemplo da Empresa Gama Ltda, temos: 

Data Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

29/9/X1 10 1.000,00 10.000,00 10 1.000,00 10.000,00

29/9/X1 1.200,00 10 1.120,00 11.200,00

Soma 10 11.200,00 10 11.200,00

Já os Fretes sobre Vendas devem ser lançados como despesas 

de vendas do período. Por exemplo, a Empresa Gama Ltda. vendeu 

em 03/10/X1 todo o seu estoque por R$ 18.000,00 e teve despesas 

de R$ 2.000,00 com frete para entrega das mercadorias aos clientes. 

O lançamento contábil referente apenas ao frete é:

Despesas com Fretes 

sobre Vendas

D               C

          2.000,00                          

                                        

             Caixa

          D               C

                          2.000,00                      

                                            

As Despesas de Fretes sobre Vendas não são registradas na fi cha 

de controle dos estoques, pois não alteram os Estoques nem o CMV.

Contabilizando Fretes

A cobrança de fretes é uma forma de a empresa vendedora não assumir mais um 
gasto (a entrega de mercadorias) na comercialização de seus produtos, evitando 
reduções na sua receita. Sobre os fretes, assinale a(s) alternativa(s) incorreta(s):
(a) Fretes sobre Vendas são anotados como Despesas com Fretes sobre Vendas.
(b) Fretes sobre Compras podem ser discriminados em notas fi scais.

Atividade 3
1d
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(c) Fretes sobre Vendas podem ser registrados em fi chas de controle de estoque.
(d) Fretes sobre Compras têm seu saldo transferido para a conta Caixa.

Resposta Comentada
Esta atividade foi de execução bastante rápida e sua importância está em 

ajudá-lo a fi xar os lançamentos contábeis que envolvem os fretes. As alternativas 

incorretas, como você deve ter encontrado, são (c) e (d). A (c) está incorreta 

porque os fretes sobre vendas não alteram estoques e CMV e, por isso, não 

precisam ser registrados na fi cha de controle de estoques. A (d) diz que o saldo da 

conta Fretes é transferido para a conta Caixa quando, na verdade, ele é transferido 

para a conta Mercadorias, pois o custo com a entrega dessas mercadorias 

encarece o produto que será, posteriormente, negociado.

IMPOSTOS INCIDENTES

 Os impostos que incidem sobre a comercialização de produtos 

são determinados pelos vários níveis de governo e alteram o valor da 

mercadoria. Assim, se uma mercadoria tem custo de produção de R$ 

10,00, após a incidência dos impostos devidos, ela certamente custará 

mais caro. Esse acréscimo é quase sempre repassado ao consumidor.

 Veja alguns impostos que alteram o valor dos estoques de uma 

empresa:

a. ICMS 

 O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS é um imposto de competência 

estadual, incidente sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação 

de alguns serviços, como fornecimento de energia elétrica, transportes e 

comunicações.

O ICMS é um imposto por dentro, isto é, seu valor está incluído 

no valor das mercadorias ou dos serviços constantes da nota fi scal. É 

também não-cumulativo, isto é, o imposto pago em uma operação de 

compra pode ser compensado em uma operação seguinte de venda, como 

você verá no exemplo a seguir.

O ICMS deve ter seu valor contabilizado separadamente. Por 

exemplo, a Empresa Transegura Ltda. adquiriu um caminhão para 

revenda por R$ 50.000,00 em dinheiro, com ICMS de R$ 9.000,00 
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destacado na nota fi scal. Dias depois, a Empresa Transegura Ltda. vendeu 

o caminhão por R$ 62.000,00, com ICMS de R$ 11.160,00 destacado 

na nota fi scal. 

Para efetuar os lançamentos, é preciso anotar o ICMS a Recuperar 

em um razonete e o ICMS sobre Vendas em outro. Feito isso, é só 

confrontar os saldos das duas contas e calcular qual o valor, de fato, 

do ICMS a Pagar. Veja os lançamentos contábeis referentes a essas 

operações:

(1) compra de mercadorias;

(2) venda de mercadorias;

(3) ICMS na venda de mercadorias;

(4) compensação do ICMS a Pagar com o ICMS a Recuperar.

Mercadorias

D               C

    41.000,00 (1)                         

                                        

         ICMS a Recuperar

          D               C

     9.000,00 (1)  9.000,00 (4)                  

                                            

Caixa

D               C

   62.000,00 (2)   50.000,00 (1)        

                                             

Vendas

D               C

                         62.000,00 (2)     

                                                   

       ICMS sobre Vendas

          D               C

    11.160,00 (3)                                    

ICMS a Pagar

D               C

9.000,00 (4)    11.160,00 (3)

                              2.160,00      
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direito de recuperar o valor do imposto pago na compra de mercadorias 

quando da ocasião de sua venda (imposto não-cumulativo).

A conta ICMS a Pagar é conta de Passivo; representa uma 

obrigação (dívida) da empresa referente ao ICMS sobre a venda de 

mercadorias. O valor a ser pago ao governo estadual, calculado sobre 

as vendas, pode ser compensado (abatido) do valor já pago quando a 

mercadoria foi comprada. No nosso exemplo, a Empresa Transegura 

Ltda. deve ao governo estadual apenas R$ 2.160,00, isto é, dos R$ 

11.160,00 de ICMS sobre Vendas foram compensados os R$ 9.000,00 

já pagos no momento da compra.

No Brasil, os impostos incidentes sobre comercialização estão 
embutidos nos preços dos produtos que vemos. Isso é o mesmo 
que dizer que o biscoito que compramos no supermercado 
por R$ 1,00 na verdade tem custo de produção de:

R$ 1,00 – impostos – lucro do vendedor. 
Em alguns países como os EUA, os impostos vêm discrimi na-
dos: quando você compra um produto, o vendedor informa 
que ele custa um determinado valor mais uma porcentagem 
sobre esse valor, o que eles chamam genericamente de 
taxas.

b. IPI

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é de 

competência federal. É considerado imposto por fora, isto é, 

seu cálculo é feito sobre o valor dos produtos (mercadorias) 

e é adicionado a ele.

Embora esse imposto seja próprio das empresas industriais, 

há casos em que outras empresas podem estar sujeitas a 

seu pagamento, como ocorre, por exemplo, com certas 

exportações efetuadas por empresas comerciais, as quais são 

equiparadas às empresas industriais por força de legislação, 

para efeito de recolhimento desse imposto (RIBEIRO, 1999, 

p. 85).

b.1. Empresas industriais

O IPI é também considerado imposto não-cumulativo, 

pois o valor pago na compra é compensado do imposto a 

pagar nas vendas, mas apenas nas empresas industriais.
Figura 3.5: As empresas industriais têm o 
IPI de seus produtos não-cumulativo.
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Por exemplo, a Indústria Alimentícia Ribeiro S.A. comprou 

matérias-primas a prazo por R$ 20.000,00, com IPI calculado com 

alíquota de 10%. O ICMS destacado na nota fi scal é de R$ 3.600,00.

Tempos depois, vendeu a prazo mercadorias fabricadas por ela 

por R$ 35.000,00, com IPI calculado com alíquota de 10%. O ICMS 

destacado na nota fi scal é de R$ 6.300,00. Os lançamentos contábeis 

necessários são:

1.  compra de mercadorias a prazo. A conta Mercadorias teve seu 

saldo assim calculado: R$ 20.000,00 – R$ 3.600,00 (ICMS). 

É calculado dessa maneira porque o que a empresa comprou 

de fato não foram R$ 20.000,00 em mercadorias; por isso 

é necessário descontar a tributação. A conta Fornecedores 

engloba o valor da mercadoria com ICMS (R$ 20.000,00) 

mais IPI (R$ 2.000,00). Afi nal, a dívida que a empresa tem de 

pagar inclui os impostos;

2.  venda de mercadorias pelo valor acrescido de IPI (R$ 35.000,00 

+ R$ 3.500,00 de IPI). A empresa receberá R$ 38.500,00, 

embora 10% disso não lhe pertença, mas sim ao governo;

3. ICMS na venda de mercadorias;

4. IPI na venda de mercadorias;

5.  compensação do ICMS pago na compra com o ICMS devido 

na venda;

6.  compensação do IPI pago na compra com o IPI devido na 

venda.

Mercadorias

D               C

    16.400,00 (1)                         

                                        

         ICMS a Recuperar

          D               C

     3.600,00 (1)   3.600,00 (5)            

                                                

Fornecedores

D               C

                          22.000,00 (1)        
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D               C

    2.000,00 (1)    2.000,00 (6)     

                                                   

             Clientes

          D               C

   38.500,00 (2)                                   

Vendas

D               C

                          38.500,00 (2)       

                                             

       ICMS sobre Vendas

D               C

    6.300,00 (3)                          

                                               

         ICMS a Pagar

          D               C

     3.600,00 (5)  6.300,00 (3)

                         2.700,00                       

                                            

IPI sobre Vendas

D               C

     3.500,00 (4)                                

         

IPI a Pagar

D               C

     2.000,00 (6)  3.500,00 (4)          

                         1.500,00                 

Para o IPI, a contabilização pode ser feita da mesma maneira que 

para o ICMS, ou seja, compensando o imposto sobre compras com o 

imposto sobre vendas e só então obtendo o valor do imposto a pagar. 

Observe que a empresa terá de pagar de ICMS apenas R$ 2.700,00 e de 

IPI somente R$ 1.500,00.
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b.2. Empresas comerciais

Figura 3.6: Para empresas comerciais, o IPI não é compensável, 
apenas o ICMS.
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Para as empresas comerciais, o IPI não é compensável.

Utilizando o mesmo exemplo apresentado para empresas 

industriais, mas agora considerando que se trata de uma empresa 

comercial, os lançamentos contábeis são:

(1) compra de mercadorias (R$ 20.000,00) a prazo, com IPI de 

10%. Como o IPI não é recuperável nas empresas comerciais, o valor 

desse imposto é incorporado ao valor das Mercadorias, apenas o ICMS 

pode ser compensado (Saldo lançado em Mercadorias: R$ 20.000,00 + 

R$ 2.000,00 – R$ 3.600,00 = R$ 18.400,00);

(2) venda de mercadorias a prazo;

(3) ICMS na venda de mercadorias;

(4 e 5) compensação do ICMS pago na compra com o ICMS 

devido na venda.

Mercadorias

D               C

    18.400,00 (1)                         

                                        

         ICMS a Recuperar

          D               C

     3.600,00 (1)  3.600,00 (4)                  
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D               C

                          22.000,00 (1)        

                                             

Vendas

D               C

                          38.500,00 (2)       

                                             

       ICMS nas Vendas

D               C

    6.300,00 (3)   6.300,00 (5)     

                                                 

                               

         ICMS a Pagar

          D               C

     3.600,00 (4)  6.300,00 (5)

                         2.700,00                       

                                            

Clientes

D               C

   38.500,00 (2)                          

         

Contabilizando Impostos

Uma indústria de calçados fez uma grande liquidação de seus estoques da coleção 
anterior e vendeu diversas mercadorias à vista por R$ 64.000,00, com IPI de 10% e 
ICMS de 18% (R$ 11.520,00). Para produzir os sapatos da coleção seguinte (próxima 
estação), teve de adquirir mercadorias à vista por R$ 37.000,00, com IPI de 10% e 
ICMS de R$ 6.660,00. 

Atividade 4
1e
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Sabendo que o CMV foi de R$ 28.000,00, determine o saldo fi nal das mercadorias 
em estoque e o valor de IPI e ICMS a pagar.

D               C

                                                   

                 

          D               C

                                                            

         

D               C

                                         

D               C

                                                   

                 

          D               C

                                                            

         

D               C

                                         

D               C

                                                   

                 

          D               C
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Resposta Comentada
Como esta empresa é uma indústria, o cálculo do IPI a Pagar é feito da mesma 

forma que o do ICMS (por compensação). A partir dessa informação, o próximo 

passo é identifi car quais são as operações contábeis a lançar e anotá-las nos 

razonetes:

(1)  compra de mercadorias (lançado em Mercadorias com desconto do ICMS 

de R$ 6.660,00; lançado em Caixa acrescido dos dois impostos; lançado 

em ICMS a Recuperar e IPI a Recuperar);

(2) venda de mercadorias (valor da venda mais o recebido pelo IPI);

(3) IPI na venda de mercadorias;

(4) ICMS na venda de mercadorias;

(5) compensação do ICMS pago na compra com o ICMS devido na venda;

(6) compensação do IPI pago na compra com o IPI devido na venda;

(7) baixa do estoque das mercadorias vendidas.

D               C

                                                   

                 

          D               C

                                                            

         

Mercadorias

D               C

    30.340,00 (1)  28.000,00 (7)    

      2.340,00                               

         ICMS a Recuperar

          D               C

     6.660,00 (1)  6.660,00 (5)                  

                                            

 IPI a Recuperar

D               C

    3.700,00 (1)   3.700,00 (6)       
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Assim, o IPI a Pagar é de R$ 2.700,00, o ICMS a Pagar é de R$ 4.860,00 e o 

que restou em estoque totaliza R$ 2.340,00.

Caixa

D               C

   70.400,00 (2)  40.700,00 (1)    

                                             

              Vendas

          D               C

                         70.400,00 (2)           

                                                

 ICMS nas Vendas

D               C

    11.520,00 (4)                                

         

IPI sobre Vendas

D               C

    6.400,00 (3)                            

           IPI a Pagar

          D               C

     3.700,00 (6)  6.400,00 (3)                  

        2.700,00         

 ICMS a Pagar

D               C

    6.660,00 (5)    11.520,00 (4)   

                  4.860,00

               CMV

          D               C

  28.000,00 (7) 

CONCLUSÃO

As particularidades dos fatos contábeis são fundamentais para 

efetuar uma contabilidade precisa, de qualidade. Se há compra ou venda, 

se é uma indústria ou uma empresa comercial: não há regra única e, por 

isso, é importante que você esteja sempre atento!
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aprendidos na aula passada com os desta aula. Ela é um desafi o mais por 

ser trabalhosa do que por ser difícil. Se você compreendeu os exemplos 

apresentados nas duas aulas sobre Estoques, não terá problemas em 

resolvê-la!

Atividade Desafi o

A seguir você vê uma lista de operações com mercadorias da empresa KiloBite S.A. Essa 

empresa, no início do período cujos fatos contábeis estão mencionados, possuía 20 

unidades em estoque, que foram adquiridas por R$ 50,00 cada. A KiloBite S.A. utiliza 

a MPM (média ponderada móvel) para controlar seus estoques.

De acordo com tudo que você aprendeu sobre controle de estoques e elementos que 

são capazes de alterar o valor dos estoques, registre na fi cha de controle de estoque as 

operações com mercadorias dessa empresa. A primeira operação já está registrada. 

a. compra de 10 unidades a R$ 55,00 cada;

b. frete sobre a compra no valor de R$ 120,00;

c. devolução de uma das unidades compradas;

d. abatimento sobre as unidades restantes no total de R$ 80,00;

e. venda de cinco unidades por R$ 70,00 cada;

f. recebimento de duas unidades vendidas;

g. abatimento sobre as outras unidades vendidas no total de R$ 100,00;

h. frete relativo à venda, pago no total de R$ 80,00.

Atividade Final
1

Operação Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

EI 20 50,00 1.000,00 20 50,00 1.000,00

a) 10 55,00 550,00 30 51,67 1.550,00
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Resposta Comentada 
 Efetuar os lançamentos na ficha de controle de estoques requer saber da empresa que 

método de inventário será utilizado. A KiloBite S.A., empresa industrial, utiliza o inventário 

permanente e a média ponderada móvel (MPM). Pela MPM, é necessário recalcular os 

preços das mercadorias em estoque todas as vezes que há compra de novas mercadorias 

com preço diferente. Assim, como foram adquiridas 10 unidades a R$ 55,00, as 20 já 

existentes têm seu valor alterado proporcionalmente. O valor dos estoques que deve 

ser lançado na coluna saldos é de R$ 1.550,00 (20 x 50,00 mais 10 x 55,00) e o preço 

unitário de cada mercadoria é esse total dividido pelo número de mercadorias em estoque 

(1.550,00/30).

Como você aprendeu nesta aula, fretes sobre compras alteram o valor dos estoques 

e, por isso, seu valor deve ser anotado na coluna Entradas, mas sem quantidade nem 

valor unitário. Na coluna saldo, os R$ 120,00 devem ser contabilizados, fazendo o preço 

unitário das mercadorias subir para R$ 55,67.

A devolução de mercadorias compradas é uma anotação retificadora da coluna Entrada 

e, por isso, deve ser anotada entre parênteses. Novamente, o valor total dos estoques se 

altera, como você deve ter registrado na coluna saldos (1.670,00 das 30 mercadorias 

– 55,00 da mercadoria devolvida = 1.615,00 referente às 29 unidades em estoque).

O lançamento seguinte é o recebimento de um abatimento de R$ 80,00, que também 

deve ser anotado em Entrada, pois modifica o valor do estoque da casa. Por conseqüência, 

reduz também o valor unitário de cada mercadoria (continuam sendo 29, mas o preço 

unitário agora é de 52,93).

A venda de mercadorias é sempre registrada em Saída. O valor de cada mercadoria 

vendida é o que foi obtido na coluna “Valor Unitário – Saldos” na linha anterior. 

Assim como a devolução de mercadorias compradas é anotada em Entradas, o 

recebimento de devolução de mercadorias vendidas também é um lançamento retificador, 

anotado em Saídas.

Observe que Abatimentos sobre Vendas e Fretes sobre Vendas não aparecem na ficha 

de controle de estoque, porque esses fatos não alteram o valor dos estoques nem o do 

CMV, apenas alteram o valor das vendas.

Verifique também que foram necessários arredondamentos nos cálculos dos valores 

unitários médios, já que a divisão do total pela quantidade não era exata. A tabela de 

controle de estoques que você deve ter encontrado, portanto, deve ser bastante 

semelhante a esta:
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Depois de acertar esta atividade, você está craque em controle de estoques!

Operação Entradas Saídas Saldos

Quant.
Valor 

unitário
Total Quant.

Valor 
unitário

Total Quant.
Valor 

unitário
Total

EI 20 50,00 1.000,00 20 50,00 1.000,00

a) 10 55,00 550,00 30 51,67 1.550,00

b) 120,00 30 55,67 1.670,00

c) (1) 55,00 (55,00) 29 55,69 1.615,00

d) (80,00) 29 52,93 1.535,00

e) 5 52,93 264,65 24 52,93 1.270,35

f) (2) 52,93 (105,86) 26 52,93 1.376,21

SOMA 29 1.535,00 3 158,79 26 1.376,21
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Descontos, abatimentos, devoluções, fretes e impostos são fatores que 

alteram os valores de compra e venda de mercadorias.

Os descontos comerciais são aqueles concedidos pelo vendedor ao comprador 

no ato da compra, em função da quantidade vendida, relacionamento com 

o cliente etc.

O desconto fi nanceiro é uma espécie de prêmio do vendedor ao comprador 

pelo pagamento antecipado de uma dívida.

As devoluções e abatimentos ocorrem quando o comerciante acredita ter 

sido prejudicado ao receber mercadorias cujo tipo, qualidade, preço ou 

outra especifi cação estão em desacordo com seu pedido.

O custo real de uma mercadoria comprada deve incluir todos os gastos 

necessários para colocá-la em condições de venda. Sendo assim, fretes pagos 

pelo comprador fazem parte do custo das Mercadorias. Já os fretes nas 

vendas são despesas do ano, não fazem parte do custo das Mercadorias.

O IPI e o ICMS são impostos de competência federal e estadual, 

res pec ti vamente. O IPI é recuperável apenas em empresas industriais. 

O ICMS é recuperável nas empresas comerciais e industriais. Um imposto 

ser recuperável signifi ca dizer que o valor do imposto pago na compra de 

mercadorias poderá ser compensado com o valor devido pelas vendas.

R E S U M O

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA

Na próxima aula você estudará com maior profundidade outro grupo do 

Ativo: Despesas Antecipadas.



Despesas antecipadas

Ao término desta aula, esperamos que você seja 
capaz de:

    conceituar Despesa Antecipada;

    diferenciar Despesa do Período de Despesa 
Antecipada;

    exemplifi car contas com características de 
Despesa Antecipada;

    montar uma tabela de apropriação de Despesa;

    demonstrar numericamente os refl exos da 
Despesa Antecipada no BP e na DRE.

4
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Meta da aula 

Demonstrar o refl exo das Despesas 
Antecipadas no Balanço Patrimonial e na 
Demonstração do Resultado do Exercício.

Pré-requisitos 

Para que você possa entender o tema que será abordado nesta 
aula, é importante que o conceito de Despesa do Período, tratado 

na aula que fala da Demonstração do Resultado do Exercício 
(Aula 7), esteja bem fi xado, de forma a não confundir-lo com o 

conceito de Despesa do Período. Além disso, reveja a Aula 2 
de Contabilidade I, especialmente os princípios, postulados e 

convenções contábeis.

1

2
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INTRODUÇÃO Nesta aula, você vai conhecer um tipo de despesa que possui uma  característica 

diferente, uma despesa que em Contabilidade chama-se Despesa Antecipada ou 

Despesa do Exercício Seguinte. Esta despesa, em função da sua característica de 

antecipação, deve ter um tratamento diferente daquele dispensado às Despesas 

do Período, uma vez que não pertence ao exercício social em vigor. 

DESPESAS ANTECIPADAS OU DESPESAS DO EXERCÍCIO 
SEGUINTE

O QUE SÃO?

Onde classifi car essas despesas? A Despesa Antecipada ou Despesa 

do Exercício Seguinte será classifi cada no Ativo Circulante do Balanço 

Patrimonial. Veja como isso ocorre.

Balanço Patrimonial

Ativo

Circulante

Caixa

Bancos conta Movimento

Duplicatas a Receber

Estoque

Despesa Antecipada ou Despesa do Exercício Seguinte
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DRE –  
DE M O N S T R A Ç Ã O 

D O RE S U L T A D O 
D O EX E RC Í C I O   

Demonstração 
contábil obrigatória 

que confronta 
Receita com  

Custos + Despesas, 
resultando em 

Lucro ou Prejuízo 
em um determinado 

exercício social.
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Relembre o caso  da cantina da 
Dona Madalena (Aula 2 de Contabilidade 

Geral I) e veja como foi aplicado o princípio contábil da 
confrontação das despesas com as receitas:

As compras da Dona Madalena eram sempre pagas no mês seguinte; 
se realizadas em abril, eram pagas em maio e assim por diante, mas o 

princípio contábil da Confrontação diz que as despesas e receitas só devem ser 
reconhecidas no período contábil em que houve a sua utilização. Então, as 

compras de Dona Madalena devem ser registradas no mês de...........
Parabéns se respondeu que as compras devem ser 

consideradas gastos relativos ao mês de abril.

??

Logo, toda despesa incorrida no ano de 2005 mas que pertence 

a 2006 será classifi cada no Ativo Circulante como Despesa Antecipada 

ou Despesa do Exercício Seguinte.

Segundo Marion (2005), Despesas do Exercício Seguinte (Despesas 

Antecipadas) “são aplicações de recursos em despesas que permitirão 

desfrutar de um benefício no próximo exercício e que, pelo PR I N C Í P I O 

D A CO N F RO N T A Ç Ã O , devem ser apropriadas no exercício do benefício, 

independentemente da época do pagamento”.

PR I N C Í P I O D A 
C O N F RO N T A Ç Ã O 
D A S D E S P E S A S 
C O M A S 
RE C E I T A S 

Este princípio diz 
que despesas e 
receitas só devem 
ser reconhecidas no 
período contábil 
em que houve 
efetivamente sua 
utilização. 

O que temos de fazer, segundo 
o Princípio Contábil da Confrontação, é 

relacionar as despesas com as receitas, com o fato que 
as gerou, ou seja, com o que contabilmente chamamos de fato 
gerador. Você aprendeu esse conceito na Aula 2, além de ter 

tido a chance de realizar a Atividade 2, que trata 
de uma despesa antecipada.

??
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Com base ainda naquela atividade, onde será classifi cada a Despesa Antecipada e qual 
o seu valor?
No exercício seguinte, onde será classifi cada a Despesa do Exercício e qual o seu 
valor?

Contabilizando o seguro

Você contrata um seguro contra incên dio para a sua empresa pelo período de 1o de 
julho de 2004 a 30 de junho de 2005. O prêmio desse seguro é de R$ 1.200,00 e foi 
pago no mês de junho de 2004. Quais valores deveriam ser registrados em cada ano? O 
fato gerador (contratação do seguro) da despesa se refere a dois anos distintos (2004 e 
2005). Em qual destes anos deveríamos incluir a despesa com a contratação do seguro 
contra incêndio?
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Resposta Comentada
A Despesa Antecipada será classifi cada no Balanço Patrimonial, no Ativo 

Circulante, no valor de R$ 600,00; a Despesa do Exercício será classifi cada 

na Demonstração do Resultado do Exercício como Despesa Operacional 

Administrativa no valor de R$ 600,00.

Para a equipe de professores da FEA/USP (1998), Gastos Antecipados (Despesas 

Antecipadas) têm essa classifi cação porque “existem certos ativos oriundos de 

gastos realizados no período corrente que benefi ciam o exercício seguinte ou 

subperíodos de tal exercício”. 

Os exemplos clássicos de Despesas Antecipadas são: Despesas Antecipadas 

com Seguros, Despesa Antecipada com Aluguel, Estoque de Materiais  Diversos 

de Escritório, de Limpeza.

Note que cada empresa é singular; isso signifi ca que você pode adaptar o modelo 

sugerido de acordo com o tamanho da empresa: se micro, pequena, média. Veja 

a seguir o exemplo de um mapa ou tabela de apropriação de despesa.

Atividade 1

Tabela de Apropriação de Prêmios de Seguro

Tipo de Seguro:

Companhia Seguradora: 100% Seguro S.A.

Objeto do Seguro: Empresa Em Perigo Ltda.

Importância Seguro:                       Prêmio Total: 

Mês/Ano Valor Apropriado no Mês 

                                    (R$)

Saldo a Apropriar

(R$)

Nov/2005

Dez/2005

Total 2005

Jan/2006

Fev/2006



90   C E D E R J

Contabilidade Geral II | Despesas antecipadas

Imagine que uma empresa tenha de assinar um jornal por um período de 5 meses. 
Suponha que a duração da assinatura seja  de 01 de novembro de 2005 até 31 de 
março de 2006, no valor de R$ 100,00. O pagamento da assinatura foi feito à vista.
- Calcule a despesa mensal.
- Elabore a tabela de apropriação de despesa.
- Evidencie os refl exos na DRE e no BP.

Balanço Patrimonial em 31/12/2005
Ativo
Circulante
x x x x x x x
x x x x x x x
Despesa Antecipada
Assinatura de Jornal
x x x x x x x
x x x x x x x
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2005
Receita Bruta
x x x x x x x
x x x x x x x
Despesas Operacionais
x x x x x x x
Administrativas
Assinatura de Jornal

Tabela de Apropriação de Despesas (em R$) 

Resposta Comentada
- Despesa mensal: R$ 100,00 / 5 = R$ 20,00

- Na tabela de apropriação de despesa, onde você irá colocar os valores mês a mês 

referentes à despesa mensal? Você primeiro vai colocar na tabela os dois meses 

de 2005, certo? Novembro e dezembro, num total de R$ 40,00. 

Atividade 2

Mês/Ano Valor da Apropriação Mensal (em R$)

Nov/2005

Dez/2005

Total 2005

Jan/2006

Fev/2006

Mar/2006

Total 2006

Total Geral
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Na coluna onde você vai apropriar, ou seja, registrar na tabela os valores de 

2006, fi carão os meses restantes: 3 meses dos 5 meses que faltam, num total 

de R$ 60,00. Se somar os valores de 2005 com os valores de 2006, você 

encontrará exatamente o valor total da assinatura, ou seja, R$ 100,00.

- Com relação ao refl exo na DRE 2005, fi cará assim: no grupo das Despesas 

Operacionais, especifi camente na Administrativa, você terá a despesa do 

período, consumida, R$ 40,00; no Balanço Patrimonial, você classifi cará no 

Ativo Circulante pelo grau de liquidez; será a última conta, com valor de R$ 

60,00.

Balanço Patrimonial em 31/12/2005

Ativo

Circulante

x x x x x x x

x x x x x x x

Despesa Antecipada

Assinatura de Jornal..........R$ 60,00

x x x x x x x

x x x x x x x

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2005

Receita Bruta

x x x x x x x

x x x x x x x

Despesas Operacionais

x x x x x x x

Administrativas

Assinatura de Jornal.........R$ 40,00

Tabela de Apropriação de Despesas (em R$) 

Você observou que o modelo da tabela não é fi xo; logo, crie um que 

atenda  às necessidades da empresa.

Mês/Ano Valor da Apropriação Mensal (em R$)

Nov/2005 R$ 20,00

Dez/2005 R$ 20,00

Total 2005 R$ 40,00

Jan/2006 R$ 20,00

Fev/2006 R$ 20,00

Mar/2006 R$ 20,00

Total 2006 R$ 60,00

Total Geral R$ 100,00
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Para classifi car as contas no Ativo Circulante, você deverá levar em consideração o grau 
de liquidez. Liquidez é a capacidade de converter cada item do ativo em dinheiro. Assim 
classifi que as contas a seguir no Ativo Circulante e destaque a Despesa Antecipada.
Contas: Despesa Antecipada, Bancos conta Movimento, Estoque, Caixa, Duplicatas a 
Receber.

Resposta Comentada
Então, de acordo com o grau de liquidez, a classifi cação fi ca desta forma:

Ativo

Circulante

Caixa

Bancos conta Movimento

Duplicatas a Receber 

Estoque

Despesa Antecipada

A Despesa Antecipada ou do Exercício Seguinte poderá ser encontrada no Ativo 

Circulante e/ou no Realizável a Longo Prazo. O que vai fazer com que uma 

despesa seja classifi cada no Ativo Circulante e/ou no Realizável a Longo Prazo 

será justamente o conceito que você já estudou sobre curto prazo e longo 

prazo.

Atividade 3

CONCLUSÃO

Calcular e classifi car as contas de acordo com os fundamentos 

contábeis (Lei 6.404/76, Princípios Contábeis) é fundamental para a 

interpretação e análise das informações produzidas pela Contabilidade. 

Daí a importância de saber distinguir o valor de uma Despesa Antecipada 

ou do Exercício Seguinte de uma despesa do exercício atual.
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Esta atividade foi montada para que você possa exercitar os valores na tabela sem necessariamente 
ter um exercício montado como de costume, calculando; é para você pensar teoricamente. 
Analise a tabela a seguir e, depois, responda às questões.

Tabela de Apropriação da Despesa com Aluguel
Cia. Feliz Ano Novo, em 31/12/2005

Perguntas:
a. O que representa para você os valores cujos meses estão com R$ 100,00?
b. E os meses que estão com R$ 50,00?
c. Qual valor representa a Despesa Antecipada e para onde será levado (Demonstração 
Contábil)? Demonstre.
d. Qual valor representa a Despesa do Exercício e para onde será levado (Demonstração 
Contábil)? Demonstre.

Resposta Comentada
a. Pense no cálculo da despesa, certo? Despesa mensal, semanal.

b. Ah! Com base na resposta anterior, pode-se concluir que são valores representando 

despesas, supondo com 10 dias, 15 dias. 

c. O valor será de R$ 250,00, representando o pagamento antecipado da despesa, 

e a Demonstração Contábil será o Balanço Patrimonial.

Balanço Patrimonial da Cia. Feliz Ano Novo em 31/12/05

Ativo

Circulante

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

Despesa Antecipada............R$ 250,00

d. O valor que representará a Despesa do Exercício (consumo) será 

R$ 150,00.

Atividade Final

Mês/Ano Valor mensal 

Nov/2005 R$ 50,00

Dez/2005 R$ 100,00

Total 2005 R$ 150,00 } vai para DRE

Jan/2006 R$ 100,00

Fev/2006 R$ 100,00

Mar/2006 R$ 50,00

Total 2006 R$ 250,00 } vai para o BP
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Demonstração do Resultado do Exercício da Cia. Feliz Ano Novo em 31/12/05

Receita Bruta

x x x x x x 

x x x x x x

x x x x x x

Despesa Operacional

. Administrativa

  Aluguel..............................R$ 150,00

Espero que você tenha entendido a forma como o exercício foi elaborado. Se você 

teve qualquer difi culdade, leia o trecho da aula que fala sobre o cálculo da despesa 

antecipada.

As Despesas Antecipadas são despesas que pertencem ao exercício social 

seguinte mas que foram contraídas no exercício social atual. Serão 

classifi cadas, no Balanço Patrimonial, no Ativo Circulante ou no Realizável 

a Longo Prazo.

A Demonstração do Resultado do Exercício, por ser uma demonstração 

que confronta Receita com Custos mais Despesas, só registrará a despesa 

do período. A caracterização da despesa é justamente o seu consumo, daí 

estar classifi cada na DRE; a parcela não consumida será evidenciada no 

Balanço Patrimonial.

O cálculo da Despesa Antecipada poderá ser feito para encontrar uma 

despesa mensal, quinzenal, diária, bastando apenas dividir o valor por 365 

dias, encontrando o valor diário, e multiplicar pelo número de dias em que 

ela ocorreu ou dividir pelo número de meses correspondentes à transação, 

como você poderá encontrar, de acordo com a opinião de alguns autores 

indicados.

R E S U M O



Realizável a Longo Prazo

Ao término desta aula, você deverá ser capaz de:

conceituar Realizável a Longo  Prazo;

identifi car as contas que fazem parte deste grupo;

distinguir contas de Realizável a Longo Prazo daquelas 
do Ativo Circulante.

5
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Meta da aula 

Apresentar o grupo do Ativo Realizável a Longo 
Prazo e sua importância  no Balanço Patrimonial.

1

2

3

Pré-requisitos 

Para você acompanhar bem a aula de hoje, o pré-requisito básico é 
ter claros os conceitos vistos  na Aula 3. Os conceitos de curto prazo e 

longo prazo são importantes para que você entenda melhor a aula.
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INTRODUÇÃO Você já viu como estruturar o Balanço Patrimonial,  e na ocasião aprendeu 

também os conceitos de cada grupo da estrutura. Agora você terá chance de 

analisar com mais profundidade o Balanço Patrimonial e, em especial, o grupo 

Realizável a Longo Prazo.

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Relembre os conceitos de:

Ativo Circulante: são classifi cados neste grupo de contas os bens e 

direitos que se transformarão em dinheiro em até 12 meses (curto prazo) 

ou  ciclo operacional, valendo o que for maior.

Realizável a Longo Prazo: serão classifi cados neste  grupo os 

bens e direitos que se transformarão em dinheiro em um prazo superior 

a 12 meses após o exercício atual (longo prazo) ou  ciclo operacional, 

valendo o que for maior.

Você poderá encontrar o mesmo título de conta no Ativo Circulante 

e no Realizável a Longo Prazo, mas quando se lembrar do conceito de 

cada grupo não terá mais dúvidas. Outras contas são específi cas do Ativo 

Realizável a Longo Prazo.

Agora que você já relembrou esses conceitos, deve se lembrar das contas que compõem 
o Ativo Circulante e o Realizável a Longo Prazo, certo? A seguir há contas de Ativo que 
você classifi cará de acordo com a Estrutura do Balanço Patrimonial: Caixa, Despesas 
Antecipadas, Duplicatas a Receber (15 meses), Estoque, Contas a Receber (18 meses), 
Títulos a Receber, Bancos conta Movimento.
Observação: o ciclo operacional é de 12 meses.

Resposta Comentada
Espero que você não tenha se esquecido do conceito de grau de liquidez no 

momento de ordenar as contas. 

Ativo

Circulante

Caixa

Bancos conta Movimento

Títulos a Receber

Estoque

Despesa Antecipada

Realizável a Longo Prazo

Contas a Receber 

Duplicatas a Receber 

Atividade 1
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Associe os conceitos da coluna 1 com as contas e subgrupos da coluna 2.

1.  Bens e direitos que se transformarão em dinheiro em até 12 meses ou o fi m do ciclo 
operacional, valendo o maior.
2. Capacidade de transformar o Ativo em dinheiro mais rapidamente.
3. Bens e Direitos que se transformarão em dinheiro em um prazo superior a 12 meses 
ou após o ciclo operacional, valendo o maior.
4.  Despesas realizadas em 2004 mas que pertencem ao ano de 2005.
5. Conta de maior liquidez do Ativo.

(        ) Despesas Antecipadas.
(        ) Caixa.
(        ) Ativo Circulante.
(        ) Liquidez.
(        ) Ativo Realizável a Longo Prazo.

Resposta Comentada
As respostas da coluna 2 associam-se às informações contidas na coluna 1 na 

seguinte ordem: 4, 5, 1, 2 e 3. Caso você tenha encontrado alguma difi culdade, 

revise os conceitos antes de continuar a aula.

Atividade 2

Ao longo das aulas foram 
indicados alguns livros para que você 

possa enriquecer ainda mais seus conhecimentos, 
lembra? Caso não tenha percebido por alguma razão, veja a 

bibliografi a indicada no fi nal desta aula. 
Concursos para profi ssionais da área de Administração 

freqüentemente têm algumas questões de Contabilidade; se 
você tiver acesso às provas, tente resolver essas questões; 

caso tenha alguma dúvida, procure seu tutor 
no pólo.

!!
Segundo Iudícibus et al (2003), serão classifi cados no Realizável 

a Longo Prazo 

os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim 

como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a 

sociedades coligadas ou controladas (art. 243), diretores, acionistas 

ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem 

negócios usuais na exploração  do objeto da companhia.
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Vamos trabalhar com dois exemplos de sociedade, a Cia. Zubu e a Cia. Maffu; 
ambas possuem no Passivo, especifi camente no Patrimônio Líquido, a conta Capital 
representando o investimento feito pelos sócios na entidade. É preciso rever alguns 
conceitos para entender o que é sociedade coligada e sociedade controlada. Além disso, 
para realizar esta atividade, retome as defi nições de Ativo e Passivo.

Suponha que a Cia Zubu tenha feito um investimento inicial de R$ 100.000,00, sendo 
R$ 15.000,00 no Ativo Circulante, R$ 35.000,00 no Realizável a Longo Prazo e o restante 
no Permanente. Como você representaria tais transações no Balanço Patrimonial da 
Zubu? Tente fazer primeiro antes de ver a resposta comentada; só assim você saberá se 
tem difi culdade ou não. 

Atividade 3

ATIVO PASSIVO
Circulante................15.000,00
Realizável a LP........35.000,00

Permanente..............50.000,00
Total do Ativo......100.000,00

Patrimônio Líquido
Capital....................100.000,00
Total do Passivo....100.000,00

Balanço Patrimonial
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Então,  a origem dos recursos é de R$100.000,00, que está 

representada através da conta Capital, e a aplicação dos recursos é de 

R$100.000,00 também. Poderíamos representar assim a Cia. Maffu. 

Tente, a partir do exemplo da Cia. Zubu, a representação do Patrimônio 

da Cia. Maffu.

Voltando aos conceitos de coligada: para Marion (2005), 
Sociedades coligadas: são coligadas as sociedades quando uma 

participa com 10% ou mais do capital da outra, sem controlá-la.

Sociedades Controladas: considera-se controlada a sociedade na qual 

a controladora, diretamente ou por meio de outras controladas, é 

titular de direitos de sócios que lhe assegurem, de modo permanente, 

o poder de eleger a maioria dos administradores.

Você pode identifi car uma sociedade controlada quando houver 

uma situação em que uma determinada empresa compre 50% + 1 das 

ações com direito a voto (as ações ordinárias). 

Ativo: Aplicações 
feitas pela empresa em Bens 

e Direitos; 
Passivo: Origens dos Recursos 

(conceito inicial).
!!

Nesta atividade, você deverá identifi car, com base nos conceitos de sociedade coligada 
e controlada, as entidades (Cias.) a seguir:
4.1. A Cia. Zubu comprou 12% do Capital social da Cia. Maffu, sem exercer nenhum 
controle sobre ela.
4.2. A Cia. Maffu adquiriu  60% das ações ordinárias do Capital da Cia. Mundo Animal.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Atividade 4
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Cada empresa, dependendo do seu ramo de atividade, apresenta 

contas específi cas em função de suas características. Então, para o 

comércio, você encontrará contas típicas da atividade comercial; para a 

indústria, contas típicas da atividade industrial, e assim por diante. Ah! 

E no mesmo ramo de atividade, dependendo do tamanho da empresa 

(se pequena, média ou grande), você encontrará contas diferentes. 

Nem todas as atividades das empresas são realizadas em função 

da sua atividade operacional;  por exemplo, no comércio a compra 

e venda de mercadorias caracteriza o objeto da Cia.; qualquer outra 

transação não relacionada a esse objeto é  denominada de transação 

não-operacional. 

Resposta Comentada 
(caminho das pedras)

Para  a  Cia.  Zubu, que adquiriu 12% do Capital da Cia. Maffu sem exercer o 

controle sobre ela, caracteriza-se uma situação de coligação; para a Cia. Maffu, 

que adquiriu 60% das ações ordinárias da Cia. Mundo Animal, caracteriza-se 

uma situação de controle.

Então, segundo a Lei 6.404/76, as contas de Empréstimos às Sociedades 

Coligadas e Empréstimos às Sociedades Controladas deverão ser classifi cadas no 

Realizável a Longo Prazo; daí a razão de termos detalhado essas atividades.

Uma forma de você enriquecer 
seus conhecimentos é buscar complementar 

as informações de cada aula. Procure acessar a página 
de uma empresa na internet, recorte um Balanço Patrimonial 

dos jornais ou revistas e veja as contas que compõem o 
Realizável a Longo Prazo.

!!
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No processo seletivo da Cia. Zubu em  que você se inscreveu, consta classifi cação de 
contas para o Balanço Patrimonial, especifi camente do Ativo Circulante e do Realizável 
a Longo Prazo. Que sorte, pois você acabou de estudar esse assunto! Com certeza a 
vaga será sua. 
Refaça a Atividade 1, acrescentando as seguintes contas: Empréstimos a Coligadas, 
Empréstimos  a Controladas e Empréstimos a Diretores.

Resposta Comentada
O Ativo Circulante fi cou igual; a única modifi cação aconteceu no Ativo Realizável 

a Longo Prazo, com o acréscimo das três novas contas.

As transações não-operacionais, conforme constam no conceito de Realizável a 

Longo Prazo, são transações que não estão relacionadas com a atividade principal 

da empresa, como por exemplo: para o comércio, que tem como objetivo principal 

a compra da mercadoria pronta e a venda desta mercadoria,  qualquer transação 

que esteja fora deste conceito é não-operacional.

Atividade 5

Identifi que se as transações realizadas pelas Cias. são operacionais ou não operacionais, 
justifi cando pela atividade principal.
1. Venda de computador por uma fábrica de móveis.
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Uma Cia. especializada em compra e venda de sapatos vendeu um carro do seu 
patrimônio.
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. O estoque da Cia. é composto de fogões, geladeiras, máquinas de lavar. A Cia. vendeu 
geladeiras.
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. A Cia. que fabrica sapatos vendeu obras de arte.
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Atividade 6
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5. Uma editora que vende um ventilador de teto.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Resposta Comentada
Identifi que o tipo da empresa, então logo em seguida veja se a transação 

proposta é pertinente e faça a associação.

No caso 1, a Cia. tem como atividade principal a fabricação de móveis, logo, a 

venda de computador é uma atividade não-operacional.

No caso 2, a Cia. tem como atividade principal a compra e venda de sapatos, 

logo, a venda do carro é uma atividade não-operacional.

No caso 3, a atividade é operacional uma vez que a Cia. vendeu um item que 

faz parte do Estoque.

Nos casos 4 e 5, a atividade é não-operacional, pois nem uma fábrica de sapatos 

tem por atividade principal vender obras de arte nem uma editora tem objetivo 

de vender ventiladores de teto.

CONCLUSÃO

Os saldos das contas apurados pela Contabilidade estão rela-

cionados diretamente com a movimentação das contas nos razonetes, 

que são levados para os balancetes e demonstrados nos relatórios 

contábeis. Daí a importância de, desde o início do registro das transações 

contábeis, você  saber interpretar a transação para que o saldo da conta 

refl ita a realidade das transações da empresa. Não se esqueça de que as 

decisões tomadas pela empresa passam necessariamente pela Análise das 

Demonstrações Contábeis.
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Como você aprendeu nesta aula, alguma contas são específi cas de determinados grupos 

das demonstrações contábeis; outras poderão ser encontradas com o mesmo título em 

vários grupos, como por exemplo Incentivos Fiscais, Investimentos. Você ainda aprendeu 

que, dependendo do tamanho da empresa, mesmo sendo do mesmo ramo de atividade, 

podem ser encontradas contas diferentes, em função das suas necessidades.

Então,  a atividade fi nal será  que você relacione várias contas de Realizável a Longo 

Prazo, identifi cando (através dos complementos que acompanham as  Demonstrações 

Contábeis) a importância de cada uma delas para a empresa.  

Se você tiver alguma dúvida, veja a página da disciplina na internet ou procure seu 

tutor no pólo. 

Resposta Comentada
No site www.infoinvest.com.br, selecionei a Cia. Suzano Petroquímica S.A. para realizar 

a atividade programada.

Balanço Patrimonial

Ativo

Circulante

xxxxxxx

xxxxxxx

Realizável a Longo Prazo

Créditos Diversos

Impostos Diferidos

Créditos com Pessoas Ligadas

Com Coligadas

Com Controladas

Com Outras Pessoas Ligadas

Outros

Permanente

xxxxxx

Atividade Final

São tantas  as possibilidades para você enriquecer seus conhe-

cimentos, e a internet é uma delas. Lembre-se sempre, você não está 

sozinho! 
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O Realizável a Longo Prazo é o segundo grupo do Ativo. São classifi cadas 

nesse grupo as contas orientadas pela legislação em função da sua 

especifi cidade, como Empréstimos a Coligadas e Controladas. Podemos 

também encontrar contas que aparecem no Ativo Circulante mas, em 

função do conceito de curto e longo prazo, são classifi cadas também no 

Realizável a Longo Prazo.

Sociedades coligadas são aquelas que contam com uma participação de 10% 

ou mais sem controlá-la; sociedades controladas são aquelas em que outra 

sociedade  detém uma participação de 50% + 1 de suas ações ordinárias.

Transações não relacionadas com o processo operacional da entidade são 

chamadas transações não-operacionais.

R E S U M O



O subgrupo Investimentos no 
Balanço Patrimonial

Ao fi nal desta aula, você deverá ser capaz de:

      identifi car elementos que compõem o 
subgrupo Investimentos do Ativo Permanente;

      classifi car contas no subgrupo Investimentos 
do Ativo Permanente;

     diferenciar métodos de custo e equivalência 
patrimonial para avaliação dos investimentos;

defi nir investimento relevante e identifi car 
seu papel na determinação do tipo de uma 
empresa: controlada ou coligada.

6
ob
jet
ivo
s

A
U

L
A

Meta da aula 

Apresentar os bens e direitos que se 
classifi cam no subgrupo Investimentos do 
Ativo Permanente do Balanço Patrimonial, 

indicando e diferenciando os métodos 
existentes para sua avaliação.

Pré-requisitos 

Você necessitará dos conceitos sobre 
Balanço Patrimonial apresentados na 
Aula 4 de Contabilidade Geral I para 

melhor assimilar o que esta aula propõe. 
Além disso, é bom revisar os conceitos 

de débitos e créditos aplicados a 
contas patrimoniais, especialmente ao 

Patrimônio Líquido, que estão resumidos 
na Aula 13 da mesma disciplina.

1

2

3

4
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INTRODUÇÃO Nesta aula e nas duas próximas estudaremos aspectos importantes do grupo do 

Ativo Permanente do Balanço Patrimonial. Itens classifi cáveis no Ativo Permanente 

são aqueles adquiridos pela empresa sem intenção de comercialização, pelo menos 

num prazo previsível. Veremos, entre outras coisas, que ele é composto de três 

subgrupos: Investimentos, Imobilizado e Diferido. 

Esta aula abrange o primeiro subgrupo; as Aulas 7 e 8 abrangerão os outros dois.

INVESTIMENTOS

Quando mencionamos o termo investimento, podem surgir várias 

interpretações: dinheiro na poupança, a compra de uma máquina, uma 

obra de arte ou até mesmo um curso ou palestra. Você já deve ter visto, 

por exemplo, propaganda de algum curso onde esse termo substitui 

preço, despesa etc.

 Mas, quando pensamos na Contabilidade, que bens e direitos 

devem ser classifi cados neste subgrupo do Balanço Patrimonial?

Figura 6.1: Contabilmente, o que pode ser considerado investimento?

Antes de responder a esta pergunta, você verá algumas defi nições 

para o subgrupo Investimento do Ativo Permanente e vai perceber que, 

para a Contabilidade, o conceito de investimentos é um pouquinho 

diferente dos usuais. 
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Para entender o conceito contábil de investimento, veja algumas 

defi nições:

  Segundo Marion (2003), investimentos... "são aplicações relativa-

mente permanentes, com propensão a produzir renda para a 

empresa."

 De acordo com Athar (2005),

  investimentos são os recursos aplicados em participações 

permanentes em outras sociedades e em direitos de qualquer 

natureza que não se destinem à manutenção da atividade da 

empresa. Objetivam principalmente a produção de renda/

receita.

 A Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), em seu artigo 

179, item III, estabelece os itens a serem classifi cados no subgrupo 

Investimentos:

  As participações permanentes em outras sociedades e os direitos 

de qualquer natureza, n  ão classifi cáveis no Ativo Circulante, e 

que não se destinem à manutenção da atividade da companhia 

ou da empresa.

ATIVO PASSIVO

Circulante

Realizável a longo prazo

Permanente   
Investimentos   
Imobilizado   
Diferido

Total

Circulante

Exigível a longo prazo

Patrimônio líquido

Total

Balanço Patrimonial

Figura 6.2: Posição do subgrupo Investimentos no Balanço Patrimonial.

Ou seja, é consenso entre as defi nições que investimentos são 

direitos que não se destinam à manutenção/operação da empresa. Agora 
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Identifi cando elementos do subgrupo Investimentos

Como você viu até agora, Investimentos (contabilmente falando) são direitos que 
não têm relação com a manutenção e com a operação de uma entidade. Para seguir 
estudando esta aula, é importante que você seja capaz de identifi car itens classifi cáveis 
como investimentos. Para isso, veja os itens a seguir, extraídos do balanço da Cia. 
Multinvest, uma empresa comercial, em 31/12/2004:

Circule os números correspondentes aos itens que você classifi cou como investimentos. Em 
seguida, calcule o valor total deste subgrupo e escreva sua resposta no espaço a seguir:

Resposta Comentada
São investimentos apenas os seguintes itens: Ações da Cia. X, Participação no Fundo 

Pervi, Quadro Abaporu (Tarsila do Amaral), Participação no Fundo Pegasus, Ações 

da Cia. M e Quadro Café (Candido Portinari). As Aplicações Financeiras fazem parte 

do Ativo Realizável a Longo Prazo. Assim, você deve ter circulado os números 1, 

3, 4, 7, 8 e 10. Somando, os valores destes itens o total de investimentos é de 

R$ 5.430.000,00. 

Mas você já parou para pensar de onde vêm estes valores “no mundo real”? 

Como se avalia um investimento? Isso é o que você verá no próximo 

tópico desta aula!

Atividade 1
1

que você já sabe as defi nições teóricas, quer verifi car se isso fi cou claro 

fazendo a Atividade 1?

1 Ações da Cia. X R$ 500.000,00

2 Aplicações Financeiras R$ 300.000,00

3 Participação no Fundo Pervi R$ 1.000.000,00

4 Quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral R$ 250.000,00

5 Veículos R$ 180.000,00

6 Gastos pré-operacionais R$ 600.000,00

7 Participação no Fundo Pegasus R$ 750.000,00

8 Ações da Cia. M R$ 930.000,00

9 Equipamentos R$ 1.200.000,00

10 Quadro Café, de Portinari R$ 2.000.000,00
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 Certamente você se lembra de que as contas classifi cáveis no 

Ativo devem ser dispostas por ordem de liquidez, ou seja, pela capacidade 

de conversão do objeto ou do bem em dinheiro. A ordem de apresentação 

vai do item mais líquido até o menos líquido. 

No subgrupo Investimentos, às vezes não é tão fácil defi nir 

qual deve ser essa ordem de liquidez. Para ajudar nessa classifi cação, 

Athar (2005) faz um resumo da disposição das contas do subgrupo 

Investimentos:

ATIVO

Circulante
Realizável a Longo Prazo
Permanente     

Investimentos
Participações em Coligadas
Participações em Controladas
Participações em Outras Empresas
Participações em Fundos de Investimentos              

Fundo A      
Fundo B       
...
(-) Provisão para Perdas
Obras de Arte
Terrenos e Imóveis para Utilização Futura
Imóveis Não de Uso
(-) Depreciação Acumulada

Total                                                                                                 XXXXXX

Balanço Patrimonial

Esta deverá ser a ordem das contas classifi cadas no subgrupo 

Investimentos, no Balanço Patrimonial.
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Ordenando contas no subgrupo Investimentos

Imagine que um amigo seu, contador de uma empresa chamada Leguminosa, 
estava com muitas dúvidas na hora de elaborar o subgrupo Investimentos do Ativo 
Permanente. Ele tinha a seguinte relação de bens:
  – Quadro Gafi eira, de Di Cavalcanti.
  – Ações da empresa (coligada) Flecha.
  – Investimentos no fundo RendMais.
  – Sala em um prédio do centro da cidade (não utilizada).
  –  Terreno no interior do estado que será utilizado no futuro para expansão das 

plantações de vegetais.
  – Ações da companhia (controlada) Sol-Mar.
  – Investimentos no fundo Invest-aqui!

Você, contador e bom amigo, resolveu ajudar. Para isso, escreva no BP apresentado a 
seguir a relação de contas NA ORDEM QUE ELE DEVE ENTREGAR.

Atividade 2
2

ATIVO

Circulante
Realizável a Longo Prazo
Permanente     

Investimentos

Total                                                                                                 XXXXXX

Balanço Patrimonial
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Resposta Comentada

ATIVO

Circulante
Realizável a Longo Prazo
Permanente     

Investimentos
Ações da Flecha
Ações da Sol-Mar
Participações em Fundos de Investimentos    
     Fundo RendMais    
     Fundo Invest-aqui
     (-) Provisão para Perdas
     Quadro Gafi eira – Di Cavalcanti
     Terreno no interior do estado
     Sala no centro da cidade
     (-) Depreciação Acumulada

Total                                                                                                 XXXXXX

Balanço Patrimonial

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS

 Os critérios contábeis de avaliação de investimentos são 

relativamente complexos no que tange à sua aplicação prática. 

É um assunto bastante extenso, mas que pode ser resumido em dois 

métodos:

1. método de custo;

2. método da equivalência patrimonial (equity).

De acordo com a Fipecafi  (2003, p.147), o método de custo é 

adotado para os investimentos menores. O método da equivalência 

patrimonial, por sua vez, é usado para investimentos mais signifi cativos, 

em termos do nível de participação acionária na investida e de sua 

relevância na investidora.

 Veja um pouco mais sobre os dois métodos a seguir.
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Método de custo

 Por este método, segundo Marion (2003), “os investimentos 

são avaliados pelo C U S T O D E A Q U I S I Ç Ã O”. A maioria dos itens do Ativo 

Permanente é avaliada por esse método.

Os investimentos são avaliados ao preço de custo, deduzindo-se 

a Provisão para Perdas Permanentes. Por exemplo: a Cia. Marombeira 

adquiriu:

• ações da Academia Em Forma por  R$ 500.000,00;

• ações da Academia Esforço Total por R$ 800.000,00.

Após algum tempo das aquisições, estimou que teria perdas 

irreversíveis de R$ 100.000,00 com as ações da Academia Esforço Total.

Pelo método de custo, o total dos investimentos feitos pela Cia. 

Marombeira não é de R$ 1.300.000,00, mas sim de R$ 1.200.000,00, 

por descontar as perdas irreversíveis desde o início.

CU S T O D E 
A Q U I S I Ç Ã O

É o valor pago por 
um bem mais o 
que se gastou para 
fazê-lo “funcionar”. 
Para máquinas, 
signifi ca contabilizar 
os gastos com 
instalações etc. 
Para investimentos, 
soma-se ao valor do 
bem os gastos com 
documentações, 
transferência de 
titularidade etc.

Resumindo, 
método de custo 

é aquele pelo qual os 
investimentos são avaliados 

pelo custo de aquisição 
(preço de custo).!!

Método de equivalência patrimonial (equity)

 Pelo método de equivalência patrimonial o valor do bem 

adquirido e lançado como Ativo no BP é transformado pelo valor do 

mercado. Para entender melhor, veja o exemplo a seguir, que é extenso 

para abranger as situações mais importantes e comuns no mercado de 

investimentos:

A InvestCerto é uma empresa que, no início de um 2004, adquiriu 

R$ 2 milhões em ações de uma outra companhia (Cia. Investida). 

Esses R$ 2 milhões correspondem a 20 mil ações, que são 10% do 

Capital Social da Cia. Investida (Capital Social total = R$ 20 milhões; 

total de ações = 200 mil).
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ATIVO PASSIVO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Permanente   

Investimentos              2 milhões  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Balanço Patrimonial

BP da Cia. Investida no início de 2004

ATIVO PASSIVO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Patrimônio Líquido   

Capital Social              20 milhões

Balanço Patrimonial

ATIVO PASSIVO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Patrimônio Líquido   

Capital Social              20 milhões
Lucros Acumulados    10 milhões

Balanço Patrimonial

No fi nal do mesmo ano, a Cia. Investida teve como resultado, 

apurado pela DRE, um lucro de R$ 10 milhões. Esse lucro, como você 

já aprendeu em Contabilidade Geral I, deve ser lançado na conta Lucros 

Acumulados do balanço:

Demonstração do Resultado do Exercício – 2004

Cia. Investida

XXXXXXXXXXXXXXXXXX                       Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lucro                                                 10 milhões

DRE ,

BP da Cia. Investida no fi nal de 2004
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Se a Cia. Investida decidir não distribuir os lucros em dividendos, 

esse lucro faz com que suas ações estejam valendo 50% mais do que 

valiam quando a InvestCerto as comprou. Pelo método de equivalência 

patrimonial, a InvestCerto terá que lançar em seu Balanço um acréscimo 

na conta Investimentos correspondente a 10% do valor do lucro da Cia. 

Investida, que é o que possui em número de ações (R$ 1 milhão). Ou seja, 

o valor de mercado das ações foi alterado pelo seu bom desempenho, e 

isso é registrado no Balanço Patrimonial das empresas investidoras:

BP da InvestCerto – fi nal de 2004

ATIVO PASSIVO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Permanente   

Investimentos              3 milhões  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Balanço Patrimonial

Um detalhe importante 
do método de equivalência 

patrimonial: o balanço da empresa 
investidora é alterado assim que a empresa 
investida divulga seu resultado. Levando em 
consideração o nosso exemplo, não importa 

quando a Cia. Investida vai distribuir os 
dividendos, mas sim quando ela divulga 

o resultado que obteve.
!!

Mas pense um pouco! Lembra o método das partidas dobradas? 

Se você lançar mais R$ 3 milhões no Ativo do seu Balanço Patrimonial, 

onde estará a contrapartida que permite o equilíbrio entre os pratos da 

balança?

O método de equivalência patrimonial diz que a contrapartida 

a ajustes realizados (devidos a reavaliações dos investimentos) deve ser 

incorporada às contas de resultado. Isso é o mesmo que dizer que você 

deve lançar os R$ 3 milhões que a InvestCerto ganhou em uma conta 
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será calculado levando-se este ganho em consideração e, quando for 

transferido para o Patrimônio Líquido, ajustará o balanço!

 Também em Contabilidade I você aprendeu os dois destinos para 

o lucro de uma empresa: ser lançado no Patrimônio Líquido e passar 

a fazer parte do Capital da empresa ou ser (integral ou parcialmente) 

distribuído entre os acionistas como dividendos. Quando o lucro é 

dividido entre os acionistas, ele deixa de integrar o PL (diminuição do 

PL = débito). A contrapartida disso pode ser lançada de três formas 

diferentes (usamos um valor de total hipotético somente para facilitar 

a explicação):

a.  se o valor foi reconhecido e não foi pago ainda: crédito na 

conta Dividendos a Pagar (o valor continua do mesmo lado 

do BP);

ATIVO PASSIVO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX        Em R$

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Total                                100 milhões

    Em R$
Dividendos a Pagar       10 milhões

Patrimônio Líquido   
Lucros Acumulados    XXXXXX

Total                             100 milhões

Balanço Patrimonial

b.  crédito na conta Caixa, se o pagamento já tiver sido realizado 

e em dinheiro; 

ATIVO PASSIVO

        Em R$
Caixa                                -10 milhões

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Total                                  90 milhões

    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Patrimônio Líquido   
Lucros Acumulados    XXXXXX

Total                               90 milhões

Balanço Patrimonial
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c.  crédito na conta Bancos, se o pagamento já tiver sido realizado 

e em cheque; 

ATIVO PASSIVO

        Em R$
Bancos                              -10 milhões

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Total                                  90 milhões

    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Patrimônio Líquido   
Lucros Acumulados    XXXXXX

Total                               90 milhões

Balanço Patrimonial

Ainda no nosso exemplo anterior, imagine que os Ativos da Cia. 

Investida sofram uma reavaliação e tenham seu valor aumentado em 

R$ 5 milhões. Para incorporar essa nova reavaliação no seu Balanço 

Patrimonial, a Cia. Investida terá de criar no seu BP uma conta chamada 

Reserva de Reavaliação no Patrimônio Líquido. Com o aumento do PL 

da investida, aumenta também o valor dos Investimentos da empresa 

investidora. O valor do aumento será de 10% do valor total, pois é quanto 

a InvestCerto tem em ações da Cia. Investida. Portanto, a InvestCerto 

terá mais R$ 500.000,00 para adicionar no seu Ativo Permanente 

Investimentos. Assim como para a Cia. Investida, a InvestCerto tem de 

criar a conta Reserva de Reavaliação também no seu Patrimônio Líquido, 

mas com o valor de R$ 500.000,00.

 Veja como fi cam os BPS DAS DUAS EMPRESAS após a reavaliação:

Balanço Patrimonial da Cia. Investida (em R$)

BPS DAS DUAS 
EMPRESAS

Considere 
como Balanços 
Patrimoniais iniciais 
aqueles antes da 
distribuição dos 
Lucros.

ATIVO PASSIVO

        Em R$

+ 5 milhões de reavaliação

    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Patrimônio Líquido   
Capital                         20 milhões

 Lucros Acumulados     10 milhões
 Reserva de Reavaliação 5 milhões

Balanço Patrimonial



C E D E R J  117

A
U

LA
 
6Balanço Patrimonial da Cia. InvestCerto (em R$)

ATIVO PASSIVO

        Em R$

Permanente  
 Investimentos         3,5 milhões

    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Patrimônio Líquido   
Reserva de Reavaliação 500.000,00

Balanço Patrimonial

Outra situação bastante corriqueira é a emissão de novas ações por 

uma empresa. Quando isso acontece, as empresas que já são acionistas 

desta companhia têm o D I RE I T O D E  S U B S C R I Ç Ã O  de ações, podendo 

exercê-lo ou não. 

Quando uma empresa investidora não exerce seu direito de subs cri-

ção, ela pode perder capital. Por sua vez, quando uma empresa investidora 

exerce seu direito e outras companhias investidoras não o fazem, acontece 

ganho de capital por diluição da participação de outros acionistas. Para 

fi car mais claro, pense nas duas empresas que estamos acompanhando 

durante esta aula: se a Cia. Investida emitir mais ações e a InvestCerto não 

comprar, ela perde capital; se ela exercer seu direito de subscrição e outras 

empresas não o fi zerem, ela ganha capital porque a porcentagem que ela 

tem frente a outras companhias investidoras aumenta.

 Então vamos lá! Considere que a Cia. Investida emitiu mais 

R$ 20 milhões em ações, cada uma valendo R$ 10,00. Se você lembra 

lá do início do nosso exemplo, sabe que isso signifi ca dobrar o capital 

social e, ao mesmo tempo, o número de ações da companhia. 

 Veja a seguir o trecho do Balanço Patrimonial que representa o 

aumento do capital na Cia. Investida:

DI RE I T O D E 
S U B S C R I Ç Ã O

Direito de compra de 
novas ações emitidas 

a um preço inferior 
ao de mercado, 
assegurado aos 

acionistas de uma 
empresa; esse direito 
pode ser exercido ou 

não. É uma espécie 
de preferência dada 

às pessoas que já 
possuem ações de 
uma empresa. O 
direito pode ser 

exercido por um 
curto período de 

tempo antes de 
as ações serem 

ofertadas ao 
mercado.
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ATIVO PASSIVO

        Em R$

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Patrimônio Líquido   
Capital Social                40 milhões
 Lucros Acumulados      10 milhões
 Reserva de Reavaliação 5 milhões

Total                               55 milhões

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial da Cia. InvestCerto (em R$)

Ora, a InvestCerto tinha 20 mil ações; se ela não comprar 

mais, continuará com o mesmo número de ações (o mesmo valor em 

R$ investido), mas não com o mesmo percentual. Antes, eram 200 mil 

ações; agora, são 400 mil. Isso signifi ca que, em vez de 10%, a InvestCerto 

será dona de 5% do capital da Cia. Investida.

Além disso, antes da emissão de ações, o PL da Cia. Investida era 

R$ 35 milhões, dos quais a InvestCerto tinha direito a 10% (os R$ 3,5 

milhões que estão lançados em seu BP); agora, é de R$ 55 milhões. Como 

a InvestCerto só tem direito a 5% disso, seu novo valor de investimento 

é R$ 2,75 milhões (0,05 x 55 milhões). É assim que, por não exercer seu 

direito de subscrição, uma empresa perde capital!

 Veja como fi caria o BP da InvestCerto nesta situação:

Balanço Patrimonial da Cia. InvestCerto (em R$)

ATIVO PASSIVO

        Em R$

Permanente   
Investimento                2,75 milhões

    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Balanço Patrimonial

A contrapartida deste lançamento de redução dos investimentos é 

feita na DRE da InvestCerto do ano em questão, como PERDA DE CAP ITAL 

na rubrica Despesas Não-Operacionais:

PE RD A D E 
C A P I T A L

Valor da diferença 
negativa entre o 
valor de mercado e o 
valor contábil de um 
bem ou direito.
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                       Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Despesas Não-Operacionais
Perda de capital                                    0,75

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DRE ,

Se, ao contrário, a InvestCerto resolver exercer seu direito de 

subscrição e comprar T O D A S A S A Ç Õ E S E M I T I D A S  (considere esta nego-

cia ção sem cobrança de ágio – veja o boxe de atenção a seguir), sua 

participação na empresa aumenta. Ou seja, a InvestCerto sofrerá um 

G A N H O D E C A P I T A L . Vamos fazer as contas dessa operação? 

A InvestCerto tinha posse de 20 mil ações da Cia. Investida e isso 

correspondia a 10% de participação na empresa. Depois do aumento do 

Patrimônio de R$ 20 milhões para R$ 55 milhões, o número de ações 

total passou de 200 mil para 400 mil. Se a InvestCerto comprou todas 

as ações emitidas, adquiriu mais 200 mil ações, passando a ter 220 mil 

e, portanto, 55% de participação na Cia. Investida. Considerando que 

o capital da Cia. Investida é de R$ 55 milhões, a InvestCerto tem direito 

a lançar no subgrupo Investimentos do seu balanço R$ 30,25 milhões 

(0,55 x 55 milhões).

 Para comprar as ações, a InvestCerto gastou 200 mil (número 

de ações que comprou) vezes R$ 10,00 (preço de cada uma – veja o 

início do exemplo), ou seja, R$ 20 milhões. Ela já tinha R$ 3,5 milhões 

de Investimentos na Cia. Investida. A compra das ações, portanto, deu 

origem a um ganho de capital de R$ 6,75 milhões (30,25 – 23,5)! Observe 

o Balanço Patrimonial:

T O D A S A S A Ç Õ E S 
E M I T I D A S

Para facilitar a 
compreensão dos 

conceitos, optamos 
por apresentar 
as situações de 

exercício ou não do 
direito de subscrição 

como situações 
extremas: empresa 

investidora comprar 
de todas as ações 
ou não comprar 

nenhuma!

G A N H O D E 
C A P I T A L

Valor da diferença 
positiva entre o 

valor de mercado e o 
valor contábil de um 

bem ou direito.
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BP da InvestCerto depois de subscrever todas as ações da 

Cia. Investida

ATIVO PASSIVO

        Em R$

Permanente   
Investimento             30,25 milhões

    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Balanço Patrimonial

A contrapartida desse lançamento está na DRE, nas Receitas 

Não-Operacionais, sob o título de Ganho de capital:

DRE da InvestCerto após subscrever todas as ações da Cia. Investida

                       Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Receitas Não-Operacionais
Ganho de capital                      6,75 milhões

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DRE ,

A Cia. Investida, por sua vez, faturou R$ 20 milhões com a venda 

das ações. Essa operação disponibiliza o mesmo valor na conta Caixa do 

BP da empresa e sua contrapartida está no aumento do capital, no PL:

Balanço Patrimonial da Cia. Investida após a venda de 

R$ 20 milhões em ações

ATIVO PASSIVO

        Em R$

Circulante
Caixa                          + 20 milhões

    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Patrimônio Líquido   
Capital                          40 milhões

 Lucros Acumulados      10 milhões
 Reserva de Reavaliação  5 milhões

Balanço Patrimonial
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Método de 
custo x Método de 

equivalência patrimonial

Se ainda não fi cou clara para você a 
diferença entre os dois métodos, veja o exemplo 

resumido a seguir, adaptado 
da Fipecafi  (2003, p.157).

         A empresa InvestMais (investidora) possui 100% das 
ações da empresa Control (controlada), que foi constituída em 

31/12/2001. O capital subscrito da empresa Control foi de 
R$ 50.000,00 (25.000 ações a R$ 2,00 cada), investimento feito pela 
empresa InvestMais. A evolução do patrimônio da empresa Control 

está resumida a seguir.

2001 2002 2003 2004

Saldo no início do ano – 50.000,00 56.000,00 62.000,00

+ Lucro do ano – 10.000,00 9.000,00 12.000,00

+ Integralização de Capital 50.000,00 – – –

- Dividendos distribuídos – 4.000,00 3.000,00 4.000,00

Saldo no fi m do ano 50.000,00 56.000,00 62.000,00 70.000,00

A empresa InvestMais teria registrado na conta de Investimentos os seguintes 
valores:

2001 2002 2003 2004

Método de custo 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Método da equivalência 
patrimonial

50.000,00 56.000,00 62.000,00 70.000,00

Diferença não registrada na InvestMais

No ano – 6.000,00 6.000,00 8.000,00

Acumulada – 6.000,00 12.000,00 20.000,00

Valor do investimento por ação

Método de custo 2,00 2,00 2,00 2,00

Método da equivalência 
patrimonial           

2,00 2,24 2,48 2,80

Diferença percentual 0% 12% 24% 40%

O investimento avaliado pelo Método de Custo, ao contrário 
do método da equivalência patrimonial, não leva em 

consideração os lucros gerados e os dividendos 
distribuídos pela companhia investida, a Control. 

             De acordo com o método da equivalência 
patrimonial, o Patrimônio Líquido da Control 

foi aumentado devido ao fato de o 
lucro apurado ser maior que os 

dividendos distribuídos.

!!
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Ágio sobre ações

Ágio na venda de ações é o valor que excede o valor nominal 
(valor contábil ou de registro) das ações no processo de 
venda. 
Mas você sabe em que situações uma empresa cobra ágio? 
Ela pode fazer isso quando a procura pelas ações está 
superando a oferta. O mais comum, no entanto, acontece 
quando a empresa que está vendendo as ações não tem 
interesse no aumento do número de acionários (ou de ações 
de um mesmo acionário), para não se tornar uma empresa 
controlada, por exemplo (você verá o que é isso mais adiante, 
ainda nesta aula!).

Entendendo métodos de avaliação de Investimentos

A empresa A-RISCA adquiriu 20% das ações da Cia. P-TISCA em 01/03/2004. Na 
ocasião, o capital social desta somava R$ 1 milhão. A Cia. P-TISCA apurou um lucro 
de R$ 300.000,00 em 31/12/2004 e distribuiu dividendos no valor de R$ 200.000,00 
em 31/01/2005. Após esses fatos, qual o valor do investimento feito pela A-RISCA na 
P-TISCA, de acordo com os métodos de custo e da equivalência patrimonial?

a. (     ) R$ 200.000,00 e R$ 260.000,00
b. (     ) R$ 200.000,00 e R$ 220.000,00
c. (     ) R$ 1.300.000,00 e R$ 260.000,00
d. (     ) R$ 260.000,00 e R$ 220.000,00

Resposta Comentada
Se você compreendeu o exemplo da InvestCerto e da Cia. Investida, fazer esta 

atividade não deve ter lhe trazido difi culdades. 

Pelo método de custo, o valor pago pelo investimento é que deve ser lançado 

no subgrupo Investimentos do BP da empresa investidora (neste caso, empresa 

A-RISCA), ou seja, R$ 200.000,00. 

Já pelo método de equivalência patrimonial, precisamos fazer algumas contas... 

Se a A-RISCA é dona de 20% da P-TISCA, ela tem direito a registrar no seu BP 

em 01/03/2004 R$ 200.000,00 no subgrupo Investimentos.  

A-RISCA

Atividade 3
3

ATIVO PASSIVO

        Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Permanente   
Investimento                       200 mil

    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Balanço Patrimonial
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Pouco tempo depois (31/12/2004), a Cia. P-TISCA teve um lucro de 

R$ 300.000,00:

P-TISCA

Desses R$ 300.000,00, 20% pertencem à A-RISCA, além dos R$ 200.000,00 

que já possuía:

A-RISCA

Só que a P-TISCA resolveu distribuir em dividendos R$ 200.000,00 dos 

R$ 300.000,00 que havia lucrado. Isso acarreta diminuição na conta Lucros 

Acumulados e a contrapartida pode ser lançada, como você já viu, na criação 

da conta Dividendos a Pagar, na conta Caixa ou na conta Bancos. Veja o que 

aconteceu com o PL da P-TISCA:

BP da P-TISCA em 31/01/2005 – após distribuição dos dividendos (em R$)

ATIVO PASSIVO

        Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Patrimônio Líquido   

Capital                          1 milhão
Lucros Acumulados        300 mil

Balanço Patrimonial

ATIVO PASSIVO

        Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Permanente   
Investimento                       260 mil

    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Balanço Patrimonial

ATIVO PASSIVO

        Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Patrimônio Líquido   

Capital                          1 milhão
Lucros Acumulados        100 mil

Balanço Patrimonial
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Preste bastante atenção agora: a parcela dos dividendos que corresponde 

à A-RISCA é de 20% de R$ 200.000,00, ou seja, R$ 40.000,00. Este valor 

SAI do subgrupo Investimentos e é lançado na conta Caixa ou Bancos ou 

Dividendos a Receber, todas contas de Ativo. Sobram na conta Investimentos 

R$ 220.000,00, que correspondem a 20% do atual Patrimônio Líquido da Cia. 

P-TISCA, que é de R$ 1,1 milhão.

BP da A-RISCA em 31/01/2005 após o recebimento dos 

dividendos (em R$)

Assim, no “fi nal das contas”, pelo método de equivalência patrimonial devem ser 

lançados R$ 220.000,00 no subgrupo Investimentos do Ativo Permanente da 

Cia. A-RISCA. A opção correta é a letra B! 

ATIVO PASSIVO

        Em R$

Circulante
Caixa                          + 40 mil

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Permanente 

Investimentos                    220 mil

    Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Balanço Patrimonial

Qual método utilizar?

 Pela Lei 6.404/76, art. 248, o método da equivalência 

patrimonial foi estabelecido como obrigatório na avaliação de alguns 

investimentos específi cos. Segundo esse artigo, o método somente será 

aplicado para “os investimentos relevantes em sociedades coligadas, sobre 

cuja administração tenha infl uência ou de que participe com 20% (vinte 

por cento) ou mais do capital social, e em sociedades controladas”.

 Cabe lembrar que o Capital Social integra o Patrimônio Líquido, 

sendo apenas uma parte deste. A lei dá a entender que o importante é a 

infl uência exercida pela Investidora sobre a administração da Investida. 

Essa infl uência pode se dar de diversas formas; todas são previstas 

na Instrução CVM nº 247/96. Para consulta ao texto integral, acesse 

www.cvm.gov.br.
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 Até agora, você leu sobre empresas coligadas e controladas 

e a disposição em que os investimentos em cada uma delas devem 

ser apresentados no BP, mas você sabe o que elas são e quais suas 

diferenças?

A Lei das Sociedades por Ações estabelece, no art. 243, em seus 

parágrafos 1º e 2º:

§ 1º – São coligadas as sociedades quando uma participa com 10% 

(dez por cento) ou mais do capital da outra, sem controlá-la.

 § 2º – Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, 

diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos 

de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância 

nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos 

administradores.

 A Fipecafi  (2003, p. 160) resume os investimentos em quatro 

tipos distintos de sociedade:

1.  Controladas – participação maior que 50% do capital 

votante.

2.  Coligadas – participação igual ou maior que 10% e igual ou 

menor que 50% do capital total.

3.  Equiparadas às coligadas – participação direta ou indireta maior 

ou igual a 10% do capital votante.

4. Outras – participação menor que 10% do capital total.

INVESTIDORA

INVESTIDA

Participação maior que 50% do capital votante =  controlada

Participação < 50% ou >10% do capital total = coligada

Participação >10% do capital votante = equiparada à coligada

Participação < 10% do capital total = outras

Figura 6.3: Quando empresas são coligadas ou controladas.
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Note que a sociedade será considerada controlada se a investidora 

possuir mais que 50% do capital votante daquela. As ações que dão 

direito a voto são as ordinárias (ON); as ações preferenciais (PN) não 

dão direito a voto. Das ações que compõem o capital de uma empresa, 

no máximo 50% podem ser preferenciais. Admitindo que o capital de 

uma empresa esteja distribuído dessa forma, o seu controle poderá ser 

exercido pelo possuidor de 25% das ações, mais uma. Veja por quê:

Ações ordinárias 50%

Ações preferenciais 50%

Capital total 100%

Capital necessário para 
exercer o controle

50% das ações ordinárias (50% 
x 50%) = 25% + 1 ação

O controle de uma sociedade pode se dar direta ou indiretamente. 

Dois exemplos ajudarão você a entender como funciona:

Exemplo 1

Empresa X

100%

Empresa Y

Exemplo 2

Empresa X

100%

Empresa Y

90%

Empresa Z

Figura 6.4: Controle direto e indireto.

No exemplo 1, a Empresa X detém 100% do capital da Empresa 

Y, controlando-a diretamente.

No exemplo 2, a Empresa X detém 100% do capital da Empresa 

Y, que possui 90% do capital da Empresa Z, controlando-a. Então, 

pode-se dizer que a Empresa X controla a Empresa Z indiretamente, 

por meio de sua controlada, a  Empresa Y.
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participação indireta. Já a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pela 

Instrução nº 247/96, prevê a existência da empresa equiparada à coligada. 

Você já viu qual é o critério utilizado para essa classifi cação.

Identifi cando controladas e coligadas

Calcule o percentual de participação da Cia. EEUU (investidora) nas companhias 
investidas, conforme o quadro a seguir, e diga se estas são controladas ou coligadas 
em relação à primeira. O Patrimônio Líquido da Cia. EEUU é de R$ 100 milhões.

Resposta Comentada
A Cia. EEUU tem os seguintes percentuais de participação na companhias 

investidas:

Portanto, pode-se dizer que:

a. A Cia. Angola é coligada.

b. A Cia. Iraq não é coligada nem controlada.

c. A Cia. Indonésia é coligada ou equiparada à coligada.

d. A Cia. Porto Rico é controlada.

Atividade 4
4

CIAS. INVESTIDAS
INVESTIMENTO FEITO 

PELA CIA. EEUU

CAPITAL DAS CIAS. 
INVESTIDAS

Em R$

Cia. Angola 1 milhão 2 milhões

Cia. Iraq 3 milhões 60 milhões

Cia. Indonésia 40 milhões 200 milhões

Cia. Porto Rico 9 milhões 10 milhões

CIAS. INVESTIDAS
PARTICIPAÇÃO DA 

CIA. EEUU

Cia. Angola 50%

Cia. Iraq 5%

Cia. Indonésia 20%

Cia. Porto Rico 90%
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Relevância dos investimentos

Segundo Marion (2003), considera-se relevante o investimento:

  a.  em cada sociedade coligada e controlada, se o valor 

contábil é igual ou superior a 10% do valor do 

Patrimônio Líquido da companhia investidora.

  b.  se no conjunto das sociedades coligadas e controladas, 

o valor contábil é igual ou superior a 15% do valor 

do Patrimônio Líquido da companhia investidora.

Esse critério de relevância dos investimentos foi extraído da Lei 

nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), o mesmo considerado pela 

CVM, por meio da Instrução nº 247/96. 

Sobre relevância de Investimentos...

Lembra-se da Atividade 4? Volte a ela e, analisando a resposta, diga se os investimentos 
feitos pela Cia. EEUU são relevantes ou não.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Resposta Comentada
A Cia. Iraq não é coligada nem controlada. Portanto, ela será excluída da análise, 

pois a análise de relevância dos investimentos deve abranger apenas empresas 

coligadas e controladas. Analisaremos apenas as companhias restantes.Portanto, 

pode-se dizer que:

Atividade 5
4

CIAS. INVESTIDAS
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO DA EEUU
Em R$

% DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO INVESTIDO

Em R$

Cia. Angola

100 milhões

1 milhão/100 milhões =  1%

Cia. Indonésia 40 milhões/100 milhões =  40%

Cia. Porto Rico 9 milhões/100 milhões =  9%
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Individualmente, apenas o investimento feito na Cia. Indonésia é considerado 

relevante, pois é maior que 10% do Patrimônio Líquido da Cia. EEUU.

Na análise coletiva, os investimentos feitos nas três empresas chega a 50% do 

Patrimônio Líquido. Sendo assim, todos aqueles são considerados relevantes, já 

que ultrapassam os 15% do Patrimônio Líquido da Cia. EEUU.

CONCLUSÃO

Para saber se uma empresa é coligada ou controlada deve-se verifi car 

o percentual de participação investidora no capital da investida.

Investimentos são considerados relevantes, de acordo com o seu 

percentual em relação ao Patrimônio Líquido total da investida. Aqueles 

considerados relevantes são avaliados pelo método da equivalência 

patrimonial. Todos os investimentos considerados não-relevantes são 

avaliados pelo método de custo.

No Grupo de Estudos na plataforma do CEDERJ, você encontrará a proposta de uma 
atividade para interagir com outros alunos desta disciplina. Apresente-se aos colegas 
no grupo de estudos. Diga seu nome, de que pólo faz parte, se trabalha etc. Junto com 
a apresentação, coloque no fórum um comentário sobre a seguinte pergunta:
Em que critérios uma empresa se baseia para realizar seus investimentos em uma ou 
em outra companhia? como ela escolhe em qual investir?

Depois de enviar seu comentário, fi que atento aos comentários dos colegas. É uma 
forma de você aprender mais e de uma maneira diferente!

Atividade de Fórum  
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Verifi cando o conteúdo de toda a aula

Esta atividade é de execução rápida e perpassa grande parte do conteúdo desta aula. 

Você deve assinalar verdadeiro (V) ou falso (F) para as sentenças a seguir. Veja a resposta 

comentada e verifi que seu entendimento da Aula 6!

(    ) Todos os investimentos em companhias coligadas e controladas são relevantes 

para a companhia investidora.

(   ) Geralmente, o método da equivalência patrimonial avalia para mais os 

investimentos feitos por considerar a geração de lucro e o pagamento de dividendos 

pela investida.

(      ) O método de custo é o método utilizado para investimentos sem relevância para 

a investidora.

(      ) Pode haver controle direto ou indireto em companhias controladas.

(    ) De acordo com a lei, existe companhia indiretamente coligada à companhia 

investidora.

(        ) O controle de uma empresa pode ser exercido com a posse de pouco mais de 

25% do seu capital social.

(     ) O investimento feito em uma companhia pode ser considerado não-relevante 

numa análise individual e sê-lo numa análise coletiva.

Respostas 

( F ) Não. Porque para saber se uma empresa é coligada ou controlada deve-se saber 

o percentual de participação da investidora no capital da investida; o que defi ne a 

relevância é o percentual de participação na investida em relação ao Patrimônio Líquido 

da investidora. Portanto, pode haver companhias coligadas ou controladas que não 

são investimentos relevantes para a companhia investidora.

( V ) Normalmente os investimentos avaliados por esse método têm maior valorização, 

pois uma parte do lucro obtido e dos dividendos distribuídos pela investida são de 

propriedade da investidora.

( V ) É correta a afi rmação.

( V ) O exemplo mencionado no corpo desta aula nos diz que pode haver 

controle direto ou indireto (por meio de uma outra controlada) de 

uma companhia.

Atividade Final
3 4
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( F ) Não existe empresa indiretamente coligada a outra, existem apenas companhias 

equiparadas às coligadas.

( F ) Como foi visto, até 2/3 da ações que compõem o capital de uma empresa 

podem ser do tipo preferencial (que não dão direito a voto). As ações que dão direito 

a voto são as ordinárias. Supondo que uma empresa utilize a proporção de ações 

preferenciais e ordinárias citada, tem-se 33,33% de ações ordinárias. Com 50% + 1 

dessas ações tem-se a maioria para controlar a empresa.

( V ) Um investimento é relevante quando, sozinho, ultrapassar 10% do Patrimônio 

Líquido da investidora; em uma análise coletiva, se ultrapassar 15%. Exemplo: a 

Cia. Pacífi co investiu 9% do seu Patrimônio Líquido na Cia. Atlântico e 7% na Cia. 

Mediterrâneo. Individualmente, ambos são irrelevantes. Já numa análise conjunta, são 

considerados relevantes, pois somam 16% do PL da investidora.

Para efeito de classifi cação no subgrupo Investimentos (grupo Permanente, 

do BP) é necessário que uma aplicação (participação em outras empresas, 

terrenos para utilização futura, obras de arte etc.) seja relativamente 

permanente.

A avaliação desses investimentos pode ser feita de acordo com um dos dois 

métodos: de custo e da equivalência patrimonial. O primeiro é aquele em 

que os investimentos são avaliados pelo custo de aquisição. O segundo 

reconhece o resultado das participações em outras empresas no momento 

em que tais resultados são gerados naquelas empresas. Dependendo do 

percentual de participação de uma empresa em outra pode-se ter quatro 

tipos distintos de sociedade: controladas, coligadas, equiparadas às coligadas 

e outras. Pela legislação, apenas os investimentos considerados relevantes 

nas empresas controladas e coligadas são avaliados pelo método da 

equivalência patrimonial.

Defi ne-se como investimento relevante aquele que, individualmente, 

ultrapasse 10% do Patrimônio Líquido da investidora; em uma análise 

conjunta com outros investimentos, serão considerados todos relevantes se 

o seu somatório ultrapassar 15% do Patrimônio Líquido da investidora.

R E S U M O
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INFORMAÇÕES SOBRE A PRÓXIMA AULA

Na próxima aula você verá aspectos importantes do subgrupo Imobilizado 

do Ativo Permanente.

Para você refl etir até lá: um automóvel deve ser sempre considerado um 

item a ser classifi cado no Ativo Permanente Imobilizado?



Quais itens devem ser classificados 
no Ativo Permanente Imobilizado?

Ao fi nal do estudo desta aula, você deverá ser 
capaz de:

      conceituar Imobilizado e defi nir os itens   
a serem classifi cados nele;

     diferenciar depreciação, amortização   
e exaustão;

      reavaliar itens do Ativo Permanente 
Imobilizado.

7
ob
jet
ivo
s

A
U

L
A

Meta da aula 

Conceituar Ativo Permanente Imobilizado, 
defi nir os itens que devem ser 

classifi cados nele e seus 
ajustes necessários.

Pré-requisitos 

Assim como na aula passada, você 
necessitará dos conceitos apresentados 
na Aula 4 (sobre o Balanço Patrimonial) 

de Contabilidade Geral I. Além disso, 
tenha em mente também os princípios, 

postulados e convenções contábeis, 
assuntos tratados na Aula 2 da mesma 

disciplina. Se os conceitos não estiverem 
claros, releia essas aulas.

1

2

3
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INTRODUÇÃO Na aula passada, você conheceu mais profundamente aspectos do subgrupo 

Investimentos do Ativo Permanente do Balanço Patrimonial.

Nesta aula, você conhecerá um pouco sobre o subgrupo Imobilizado, que 

também faz parte do Ativo Permanente. Você verá, entre outras coisas, que 

itens classifi cáveis nesse subgrupo podem ser tangíveis (palpáveis ou corpóreos) 

ou intangíveis (não palpáveis ou incorpóreos).

Bom estudo!

IMOBILIZADO: O SEGUNDO SUBGRUPO DO ATIVO 
PERMANENTE

ATIVO PASSIVO

Circulante

Realizável a Longo Prazo

Permanente   
Investimentos   
Imobilizado   
Diferido

Total                                             XXX

Circulante

Exigível a Longo Prazo

Patrimônio Líquido

Total                                         XXX

Balanço Patrimonial

Figura 7.1: O subgrupo Imobilizado dentro do Balanço Patrimonial.

Antes de mais nada, você precisa saber conceituar Imobilizado 

e, para tanto, transcrevemos duas defi nições: uma é de um autor de 

referência na área de Contabilidade; outra, da Lei das Sociedades por 

Ações. Você verá que ambas são bastante parecidas, só que a segunda é 

mais completa e menos teórica, mais prática.

Athar (2005) descreve Imobilizado como..."todo ativo de natureza 

permanente utilizado na operação dos negócios de uma empresa e que 

não se destina à venda".

 A Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), em seu 

Artigo 179, item IV, defi ne como itens a serem classifi cados no Ativo 

Imobilizado...
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Lembra-se da refl exão proposta no fi nal da Aula 6 (se um automóvel sempre 
será sempre classifi cado no Ativo Permanente Imobilizado)?

Se você leu atentamente e compreendeu o conceito de Imobilizado, 
certamente deve ter respondido que não, pois, para uma concessionária de 

veículos, automóveis são considerados itens do Ativo Circulante (Estoques), já 
que ela os vende (ou revende).

Ainda numa concessionária: um veículo utilizado pelos funcionários 
para visitar clientes, por exemplo, também deve ser classifi cado como 

Estoques, no Ativo Circulante? A resposta também é não, pois esse 
veículo é utilizado na manutenção das atividades da empresa. 

Portanto, ele estará classifi cado no 
Ativo Permanente Imobilizado.

Então, numa concessionária de veículos, os automóveis 
utilizados pela empresa para promover suas 

atividades estarão classifi cados no Imobilizado; 
automóveis a serem comercializados 

estarão classifi cados na conta 
Estoques.

!! Figura 7.2: Um mesmo bem pode ser classifi cado de maneira diferente, 
dependendo da atividade da empresa.

os direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção 

das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa 

fi nalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial.

 Portanto, todos os bens, assim como os direitos, destinados à 

manutenção das atividades normais da empresa devem ser classifi cados 

no Ativo Imobilizado.
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Classifi cando bens

Nesta atividade, você deve verifi car se o conceito de Ativo Permanente Imobilizado fi cou 
realmente claro. Para isso, relacionamos uma série de bens e suas tarefas são:

(1) identifi car se os bens pertencem ao grupo de Ativo Imobilizado (marcando um 
“X” na coluna “Ativo Imobilizado” em caso positivo);

(2) classifi car estes mesmos bens do Ativo Imobilizado em tangíveis ou intangíveis  
(escrevendo “T” ou “I” na terceira coluna da tabela).

Atividade 1
1

Os itens classifi cados como Ativo Imobilizado podem pertencer 

a duas categorias: bens tangíveis ou bens intangíveis.

 Bens tangíveis são aqueles que possuem um corpo físico, que 

podem ser tocados, palpados. Os terrenos (de uso), móveis, máquinas, 

equipamentos, veículos etc. são exemplos de bens tangíveis.

 Os bens intangíveis não possuem corpo físico, e seu valor não 

está em qualquer propriedade física, mas nos direitos de propriedade 

de quem os possui. São exemplos desses tipos de bens: direitos autorais, 

marcas, patentes etc.

Bem Ativo Imobilizado Tangível (T) ou Intangível (I) 

Dinheiro em Caixa

Duplicatas a Receber

Máquinas

Terreno (sede da empresa)

Móveis e Utensílios

Sistemas Aplicativos (softwares)

Títulos a Pagar      

Patente sobre Medicamentos

Veículos para Uso da Diretoria

Ferramentas

Ações de Outras Empresas

Estoque de Produtos Acabados

Equipamentos

Terrenos (sem uso)

Gastos de Organização 

Direitos sobre o Uso de 
Telefones

Mesas e Cadeiras  

Veículos para Entregas
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Resposta Comentada
Esta atividade foi de execução rápida, para que você possa continuar o estudo 

desta aula com segurança, apto a absorver todo o seu conteúdo. Além da resposta 

da atividade, você também poderá ver a seguir em qual categoria do Balanço 

Patrimonial se encaixam os bens que não fazem parte do Ativo Permanente 

Imobilizado.

Bem Ativo Imobilizado Tangível (T) ou Intangível (I) 

Dinheiro em Caixa Ativo Circulante

Duplicatas a Receber
Circulante ou 
Realizável a Longo 
Prazo

Máquinas X T

Terreno (sede da empresa) X T

Móveis e Utensílios X T

Sistemas Aplicativos (softwares) X I

Títulos a Pagar      
Passivo Circulante 
ou Exigível a Longo 
Prazo

Patente sobre Medicamentos X I

Veículos para Uso da Diretoria X T

Ferramentas X T

Ações de Outras Empresas
Ativo Permanente 
Investimentos

Estoque de Produtos Acabados Ativo Circulante   

Equipamentos X T

Terrenos (sem uso)
Ativo Permanente 
Investimentos

Gastos de Organização 
Ativo Permanente 
Diferido

Direitos sobre o Uso de 
Telefones

X I

Mesas e Cadeiras  X T

Veículos para Entregas X T
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O plano de 
contas do Imobilizado

Assim como um índice auxilia 
a organização de um livro, o plano 

de contas fornece orientação dentro da 
organização fi nanceira de uma entidade. É uma 
boa sugestão de como alocar todas as contas nas 

categorias a que de fato pertencem.
A Fipecafi  (2003, p. 200) nos dá um exemplo de plano de 

contas para o Ativo Imobilizado:

BENS EM OPERAÇÃO

Terrenos
Obras Preliminares e Complementares
Obras Civis
Instalações
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos
Equipamentos de Processamento Eletrônico de 
Dados
Sistemas Aplicativos (softwares)
Móveis e Utensílios
Veículos
Direito de Uso de Telefones
Ferramentas
Peças e Conjuntos de Reposição
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Florestamento e Refl orestamento
Direitos Sobre Recursos Naturais – Outros
Benfeitorias em Propriedades Arrendadas

DEPRECIAÇÃO, 
AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 

ACUMULADA

(Contas credoras)
Obras Preliminares e Complementares - Depreciação
Obras Civis - Depreciação
Instalações - Depreciação
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - Depreciação
Equipamentos de Processamento Eletrônico de 
Dados - Depreciação
Sistemas Aplicativos (software) - Amortização
Móveis e Utensílios – Depreciação 
Veículos - Depreciação
Ferramentas - Depreciação
Peças e Conjuntos de Reposição - Depreciação
Marcas, Direitos e Patentes Industriais - 
Amortização
Florestamento e Refl orestamento - Exaustão
Direitos Sobre Recursos Naturais (Outros) - Exaustão
Benfeitorias em Propriedades Arrendadas - 
Amortização

IMOBILIZADO EM 
ANDAMENTO

Bens em Uso na Fase de Implantação
      a. Custo (por contas)
      b. Depreciação Acumulada (por contas credoras)
Construções em Andamento
Importações em Andamento de Bens do Imobilizado
Adiantamentos para Inversões Fixas
Almoxarifados de Inversões Fixas

!!
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Dos itens que devem 
ser classifi cados no Ativo 

Permanente Imobilizado, talvez os únicos 
que possam ter lhe deixado com dúvidas quanto aos 

seus signifi cados são “Adiantamentos para Inversões Fixas” 
e “Almoxarifados de Inversões Fixas”. Veja a seguir 

o que devem conter estas contas:
                 a.  Adiantamentos para Inversões Fixas – devem ser registrados 

sob este item todos os adiantamentos a fornecedores por conta 
de fornecimento sob encomenda de bens do Imobilizado. Esse 
é um procedimento muito comum em empresas que necessitam 
de grandes equipamentos, como escadas rolantes, elevadores, 
esteiras rolantes etc.

                  b. Almoxarifados de Inversões Fixas – todos os materiais e bens 
da empresa que serão destinados à aplicação no Imobilizado 

devem ser registrados neste item. Exemplos: material 
de construção para obra em andamento (quando 

a compra é feita pela empresa), peças adqui-
ridas para atender à expansão do 

Imobilizado etc.

!!
REDUÇÕES DO IMOBILIZADO

Quase todos os itens do Imobilizado (exceto terrenos e obras de 

arte) sofrem reduções de valor devido ao uso, obsolescência ou ação da 

natureza. De acordo com as propriedades de cada item, essa redução 

poderá ser por depreciação, exaustão ou amortização.

Figura 7.3: Reduções do Imobilizado.



140 C E D E R J

Contabilidade Geral II | Quais itens devem ser classificados no Ativo Permanente Imobilizado?

O Art. 183, § 2º, da Lei 6.404/76, diz o seguinte:

A diminuição de valor dos elementos do Ativo Imobilizado será 

registrada periodicamente nas contas de:

a.  depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos 

que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgastes ou perda de 

utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência;

b.  amortização, quando corresponder à perda do valor do capital 

aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial ou 

comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de 

duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por 

prazo legal ou contratualmente limitado;

c.  exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente de 

sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais 

ou fl orestais, ou bens aplicados nessa exploração.

Cabe ressaltar que o nome das contas nas quais são registradas 

as diminuições sucessivas de valor deverão, ainda, apresentar o termo 

acumulada: depreciação acumulada, amortização acumulada etc.

Diferenciando as reduções do Imobilizado

Correlacione as colunas:

(1) Depreciação                 (    )  representa a conta que registra a di mi nui  ção do 
va  lor dos bens intangíveis registrado no Ativo Perma-
nente.

(2) Exaustão                      (       )  representa o desgaste de bens físicos regis trados no 
Ativo Permanente.

(3) Amortização                  (      )  esgotamento dos recursos naturais não re no vá veis, 
em virtude de sua utilização para fi ns econômicos.

Resposta Comentada
Amortização e Depreciação representam perda de valor de um bem. A amortização 

está para os bens intangíveis assim como a depreciação está para os bens físicos. 

A exaustão, por sua vez, se remete a recursos naturais não renováveis. Sendo 

assim, a ordem que você deve ter encontrado em sua resposta é 3, 1 e 2.

Atividade 2
2
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Você deve se lembrar de que depreciação é a perda de valor de um 

bem por desgaste, quer seja por uso, ação da natureza ou obsolescência. 

Essa perda de valor é subtraída do valor original do bem de forma que, 

ao término de sua vida útil, seu valor contábil seja igual a zero. 

Se você estava atento às aulas de Contabilidade I, deve ter em mente 

que nada impede que um bem totalmente depreciado contabilmente seja 

vendido por algum valor (valor de mercado, muitas vezes, é diferente de 

valor contábil) ou que a empresa continue a utilizar o bem totalmente 

depreciado. Esses dois casos, em geral, acontecem quando um bem tem 

sua manutenção feita adequadamente.

Na Aula 6, mencionamos que a valorização (ou a desvalorização) 

da participação em outras empresas pelo métodos da equivalência 

patrimonial poderia gerar um ganho ou uma perda de capital, 

respectivamente. Isso porque quando se vende um bem depreciado 

(parcialmente ou totalmente) por um valor superior ou inferior ao 

seu valor contábil tem-se um ganho ou uma perda de capital, também 

respectivamente. Veja o exemplo a seguir:

A Empresa Depreciada S. A. comprou um veículo há cinco anos 

pelo valor de R$ 40.000,00. Durante esses anos foi feita a depreciação 

pelo Método da Linha Reta (que você já viu em Contabilidade Geral I), 

à base de 20% ao ano (o valor integral do veículo = 100%, dividido por 

cinco anos), de forma que atualmente seu valor é zero.

Hoje, ela decide vender o veículo e consegue um comprador 

disposto a pagar R$ 5.000,00 por ele. Temos o seguinte:

R$ 

Valor de venda do veículo 5.000,00

(-) Valor contábil do veículo 0

Lucro na venda do veículo (ganho de capital) 5.000,00
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Suponha ainda que a mesma empresa queira vender agora um 

veículo comprado há três anos, cujo valor de aquisição foi R$ 50.000,00. 

Pelo mesmo método, já teriam sido depreciados R$ 30.000,00 [(R$ 

50.000,00 x 20% ao ano) x 3 anos]. O veículo vale, contabilmente, R$ 

20.000,00, e estaria assim registrado no Balanço Patrimonial:

ATIVO PASSIVO

Circulante                                               Em R$

Realizável a Longo Prazo

Permanente   
Investimentos   
Imobilizado   
    Veículos                                    50.000,00

(-) Depreciação Acumulada   (30.000,00)

    Diferido

Total                                                    XXXXXX

Circulante

Exigível a Longo Prazo

Patrimônio Líquido

Total                    XXXXXX

Balanço Patrimonial

Considere que o veículo não tenha passado por manutenção 

periódica adequada, de forma que o valor máximo que um comprador 

está disposto a pagar por ele seja de R$ 16.000,00. O cálculo é o 

seguinte:

R$ 

Valor de venda do veículo 16.000,00

(-) Valor contábil do veículo 20.000,00

Prejuízo na venda do veículo (perda de capital) 4.000,00

Note que o cálculo da depreciação deve ser feito sobre o valor 

de aquisição do bem. Alguns itens, como máquinas e equipamentos, 

incorrem em custos para serem colocados em condições de utilização, 

como frete, taxas e impostos, instalação etc. Nesse caso, esses custos 

devem ser adicionados ao valor de aquisição para saber o valor depreciável 

do bem. Por exemplo: a Cia. Certinha comprou um equipamento por 

R$ 1.000.000,00 e terá de gastar mais R$ 100.000,00 para 
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será de R$ 1.100.000,00 e, por conseguinte, este também será o seu 

valor depreciável.

 De que adiantaria uma empresa adquirir um equipamento se 

não pode utilizá-lo sem antes fazer adaptações necessárias para o seu 

uso? Portanto, deve ser depreciado o valor bruto do equipamento, e não 

apenas o valor dele em si.

Se você se 
lembra da Aula 2 

de Contabilidade Geral I, 
adicionar os custos de instalação 

de um bem ao seu valor de 
aquisição não é nenhuma 

novidade. Esse é o princípio do 
custo histórico como base 

de valor!
!!

O método de depreciação utilizado nos exemplos anteriores foi o 

da linha reta. Mas será que só existe esse método de depreciação? 

Na verdade, há vários métodos para calcular a depreciação e a 

Fipecafi  (2003) apresenta os quatro mais utilizados:

• método das quotas constantes (ou da linha reta);

• método da soma dos dígitos dos anos;

• método de unidades produzidas; e

• método das horas de trabalho.

Vamos vê-los com mais detalhes?

MÉTODO DAS QUOTAS CONSTANTES (OU DA LINHA RETA)

Este é o método de depreciação mais simples, tendo a vantagem de 

ser aceito pela legislação fi scal. Consiste na divisão do custo do bem pela 

vida útil estimada para achar o valor da depreciação por período.

 Exemplifi cando: uma empresa adquiriu por R$ 50.000,00 um 

veículo cuja vida útil estimada é de cinco anos. Temos, então, a seguinte 

tabela de depreciação:
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No quadro a seguir, Marion (2003) apresenta taxas de depreciação de 
alguns itens do Imobilizado fi xadas pela Legislação do Imposto de Renda, 
que regula a depreciação para fi ns fi scais.

ITENS DO IMOBILIZADO
TAXA DE DEPRECIAÇÃO

(% AO ANO)

Bens Móveis em Geral
Edifícios e Construções
Biblioteca
Ferramentas
Máquinas e Instalações Industriais
Veículos em Geral
Tratores

10
4

10
20
10
20
25

Em R$

Ano Despesa de depreciação Depreciação acumulada Saldo contábil

1 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2 10.000,00 20.000,00 30.000,00

3 10.000,00 30.000,00 20.000,00

4 10.000,00 40.000,00 10.000,00

5 10.000,00 50.000,00 0

TOTAL 50.000,00

Se a empresa estimar um VA L O R RE S I D U A L C O N T Á B I L , que repre-

senta a quantia que será recebida pela venda do veículo após ter sido 

totalmente depreciado, isso alterará o valor da despesa de depreciação. 

Suponhamos que a empresa tenha estimado um valor residual de R$ 

10.000,00. A depreciação anual do veículo será:

R$ 50.000,00 – R$ 10.000,00  = R$ 8.000,00 por ano.

        5

Iudícibus (2004) relata as principais premissas desse método de 

depreciação:

• depreciação é função do tempo, e não do uso;

• não se leva em conta o fator custo de capital;

• a efi ciência do equipamento é constante durante os anos.

VA L O R RE S I D U A L 
C O N T Á B I L

É o valor esperado 
pela venda do 
bem quando ele 
estiver totalmente 
depreciado.
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A Empresa Vale Ouro comprou um caminhão há exatos quatro anos por R$ 180.000,00. 
No fi nal do quarto ano, ela decidiu vender o caminhão por R$ 30.000,00, valor máximo 
que o mercado está disposto a pagar. O veículo tem uma vida útil de cinco anos. 
Calcule a depreciação pelo método da linha reta e diga se a empresa obterá lucro 
(ganho de capital) ou prejuízo (perda de capital) com a venda do bem.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Resposta Comentada
A depreciação anual é de R$ 36.000,00. Como o caminhão só tem mais um ano 

de vida útil, seu valor contábil será igual ao da depreciação anual: R$ 36.000,00. 

A venda do caminhão por R$ 30.000,00 gerará um prejuízo (ou uma perda de 

capital) de R$ 6.000,00.

O valor contábil do veículo também pode ser obtido de forma diferente: valor de 

aquisição – depreciação acumulada [R$ 180.000,00 – (R$ 36.000,00  x 4)] = 

R$ 36.000,00.

Atividade 3

MÉTODO DA SOMA DOS DÍGITOS DOS ANOS

 Por esse método, que também é linear, somam-se os números de 

anos (n) que compõem a vida útil do bem (para um bem de 5 anos de vida 

útil: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15). O resultado dessa soma será o denominador 

de uma fração. Para obter o numerador dessa fração, utilize:

• para o primeiro ano: número de anos (n) da vida útil;

• para o segundo ano: n – 1;

• para o terceiro ano: n – 2;

• etc.

Assim, após o primeiro ano de uso de um bem que tenha vida 

útil de 5 anos, a fração obtida é 5/15. Para o segundo ano, 4/15 e assim 

por diante.
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Essa fração será multiplicada pelo valor do bem, a fim de 

determinar o valor da depreciação para cada ano. No exemplo a seguir, 

veja como fi caria a depreciação para dois itens: um veículo cujo custo 

de aquisição foi de R$ 40.000,00, com cinco anos de vida útil; e uma 

máquina adquirida a um custo de R$ 200.000,00, tendo dez anos de 

vida útil. Antes disso, temos de calcular a soma dos dígitos dos anos de 

vida útil para cada item:

• veículo: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15;

• máquina: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55.

Veículo = 5 anos Máquina = 10 anos

Ano Cálculo
Depreciação 

anual
Ano Cálculo

Depreciação 
anual

1 5/15 x R$ 40.000,00 13.333,33 1 10/55 x R$ 200.000,00 36.363,64

2 4/15 x R$ 40.000,00 10.666,67 2 9/55 x R$ 200.000,00 32.727,27

3 3/15 x R$ 40.000,00 8.000,00 3 8/55 x R$ 200.000,00 29.090,91

4 2/15 x R$ 40.000,00 5.333,33 4 7/55 x R$ 200.000,00 25.454,55

5 1/15 x R$ 40.000,00 2.666,67 5 6/55 x R$ 200.000,00 21.818,18

6 5/55 x R$ 200.000,00 18.181,82

7 4/55 x R$ 200.000,00 14.545,45

8 3/55 x R$ 200.000,00 10.909,09

9 2/55 x R$ 200.000,00 7.272,73

10 1/55 x R$ 200.000,00 3.636,36

Repare que a depreciação é maior nos primeiros anos de vida útil 

dos bens. Isso compensa as maiores despesas de manutenção e reparo de 

que os bens, com o passar dos anos, normalmente necessitam.

MÉTODO DE UNIDADES PRODUZIDAS

Para saber a parcela de depreciação anual utilizando este método, 

calcula-se a relação da quantidade a ser produzida em determinado 

ano e a quantidade total estimada a ser produzida durante a vida útil 

do bem. O resultado dessa relação, que será uma fração, é aplicado ao 

valor do bem para determinar o valor da depreciação anual. A fórmula 

é a seguinte:
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,

Parcela de depreciação                         nº de unidades produzidas no ano 
anual                                      = 
                                                              nº de unidades a serem produzidas
                                                                       durante a vida útil do bem

MÉTODO DAS HORAS DE TRABALHO

 Por esse método, para saber a parcela de depreciação, divide-se 

o número de horas trabalhadas em determinado ano pela estimativa 

do total de horas de trabalho durante a vida útil do bem. A fração 

encontrada deve ser multiplicada pelo valor do bem para determinar o 

valor da depreciação anual. Fórmula:

,

Parcela de depreciação                         nº de horas trabalhadas no ano 
anual                                      = 
                                                              nº de horas trabalhadas estimadas
                                                                       durante a vida útil do bem

AMORTIZAÇÃO: REDUÇÃO DE VALOR DOS ATIVOS 
INTANGÍVEIS

 Pelo que estabelece a Lei 6.404/76, são amortizáveis os ativos 

permanentes intangíveis de duração limitada, como, por exemplo, direitos 

autorais, patentes etc.

 O cálculo da amortização por período é feito pela seguinte 

fórmula:

Amortização do período                                      valor do direito                    
                                                = 
                                                              nº de períodos de duração do direito

Exemplo: uma empresa possui os direitos sobre uma patente 

industrial, avaliados em R$ 500.000,00. Os direitos são válidos por 

dez anos.

Amortização anual = R$ 500.000,00 = R$ 50.000,00

    10  
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No fi nal do terceiro ano, a contar do início, o direito sobre a 

patente estaria registrado desta forma no Balanço Patrimonial:

ATIVO PASSIVO

Circulante                                               Em R$

Realizável a Longo Prazo

Permanente   
Investimentos   
Imobilizado   
    Patente Industrial                   500.000,00

(-) Amortização Acumulada   (150.000,00)

    Diferido

Total                                                    XXXXXX Total                    XXXXXX

Balanço Patrimonial

Como a 
depreciação, a 

amortização registrada no 
balanço tem a adição do termo 
acumulada; na DRE, o valor da 

despesa do período recebe 
o nome de Despesas de 

Amortização.!!
Exaustão: na Contabilidade, o que representa?

Figura 7.4: Uma mina de explo-
ração é um bem intangível, pas-
sível de sofrer exaustão.
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esse recurso se extingue, registra-se a sua exaustão.

O cálculo da exaustão é feito de modo semelhante ao da 

amortização. De acordo com Marion (2003), devem levar em conta:

a.  os princípios de depreciação, com base no custo de aquisição 

ou na proporção dos recursos naturais;

b. o volume da produção por período;

c.  a razão entre o potencial conhecido do recurso e o volume da 

produção por período;

d. o prazo de duração do contrato.

Exemplo: A Cia. Explorarte adquiriu por R$ 15.000.000,00 

um terreno onde existe uma pedreira (o terreno sem a pedreira vale 

R$ 4.000.000,00). A pedreira produzirá por quinze anos. 

Quando a empresa terminar de explorar a mina, poderá vender 

o terreno por R$ 4.000.000,00 (valor atual). Note que o tratamento 

dado ao valor do terreno é idêntico àquele dado ao valor residual 

contábil em depreciação (valor esperado pela venda do bem totalmente 

depreciado).

O custo da mina, então, é de R$ 11.000.000,00, que, divididos 

por quinze anos, tem uma exaustão anual de R$ 733.333,33.

Para terminar esta aula, falta discutir a reavaliação de itens do 

Imobilizado. O que é? Em que situações deve ocorrer?

QUANDO DEVE SER FEITA A REAVALIAÇÃO?

Itens do Ativo Permanente Imobilizado são reavaliados com maior 

freqüência devido às suas características. A nova avaliação decorre da 

defasagem entre o valor de custo e o valor de mercado, mesmo que o 

primeiro seja corrigido monetariamente. Nada mais é que uma nova 

atribuição de valor econômico ao item, não devendo ser confundida com 

correção monetária, que é apenas uma atualização de valor.

 De acordo com Marion (2003), a REAVALIAÇÃO ocorre com mais 

freqüência em imóveis.

RE A V A L I A Ç Ã O

Nova avaliação 
de itens do Ativo 

permanente 
Imobilizado 

decorrente da 
defasagem entre o 
valor de custo e o 
valor de mercado.
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Equivalência 
Patrimonial é um método 

de avaliação de investimentos 
e seu resultado aparece na DRE. 

Reavaliação é uma nova avaliação 
do Imobilizado, que altera o 

Patrimônio Líquido.!!
Para exemplifi car reavaliação, veja o exemplo a seguir:

A Empresa AltoValor adquiriu um imóvel no início do ano 2000. 

No fi nal do ano 2004, a situação era a seguinte:

•  valor do imóvel no Balanço Patrimonial, corrigido pelo índice 

ofi cial: R$ 460.000,00; e

•  valor do imóvel corrigido com a infl ação real: R$ 1.000.000,00.

Para atestar a distorção encontrada, a empresa recorre a três 

peritos em avaliação de imóveis e eles confi rmam os valores encontrados. 

Com o laudo apresentado pelos peritos (lembra-se da convenção contábil 

da objetividade?), a empresa deverá contabilizar a reavaliação. Para isso, 

deve registrar no Imobilizado o novo valor do imóvel (R$ 1.000.000,00). 

Veja o Balanço Patrimonial da AltoValor:

Empresa AltoValor - 31/12/2004

ATIVO PASSIVO

Circulante                              Em R$

Realizável a longo prazo

Permanente   
Investimentos   
Imobilizado   

    Imóveis            1.000.000,00

    Diferido

Total                                  XXXXXX

Em R$

Patrimônio Líquido
Reserva de Reavaliação 
                     de Imóveis   540.000,00

Total                                      XXXXXX

Balanço Patrimonial
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crédito ou débito tem sua contrapartida em alguma outra conta. Assim, 

a contrapartida do aumento no valor do imóvel, de R$ 540.000,00, será 

o aumento (ou a criação) de uma conta chamada Reserva de Reavaliação 

sobre Imóveis, que pertence ao Patrimônio Líquido da empresa, no 

mesmo valor. Em seguida, estas informações deverão ser mencionadas 

em uma Nota Explicativa (adendo às demonstrações contábeis).

Mas você sabe por que a contrapartida deve pertencer ao 

Patrimônio Líquido?

 Não estudamos profundamente o Patrimônio Líquido, que será 

o objeto da Aula 11. Mas você já aprendeu que o Patrimônio Líquido 

representa a riqueza dos acionistas investida na empresa. Logo, se a 

reavaliação aumenta o valor do imóvel, que pertence à empresa, que 

pertence aos acionistas, nada mais justo que a contrapartida esteja no 

Patrimônio Líquido.

Só para recapitular...
... para contabilizar alteração 

de valor de um bem pertencente ao Ativo 
Imobilizado, uma empresa deve:

                   1. registrar no subgrupo do Imobilizado o 
novo valor do imóvel: R$ 1.000.000,00;

                     2. criar (ou aumentar) a conta de Reserva 
de Reavaliação de Imóveis, no Patrimônio Líquido, 

com o valor efetivo da defasagem de valor; e
3. registrar o ocorrido em Nota 

Explicativa.

!!
Como proceder na reavaliação de bens

Uma empresa que tenha obtido junto a peritos um laudo de reavaliação de um bem 
deve:
(    ) registrar o valor da defasagem no Imobilizado e lançar o mesmo valor na DRE.
(    ) registrar o novo valor do bem no Imobilizado e lançar o mesmo valor na DRE.
(    )  registrar o novo valor do bem no Imobilizado, criar ou aumentar a conta Reserva 

de Reavaliação no Patrimônio Líquido e registrar o ocorrido em Nota Explicativa.
(     )  registrar o novo valor do bem no Imobilizado, criar ou aumentar a conta Resultado 

da Equivalência Patrimonial no Patrimônio Líquido e registrar o ocorrido em Nota 
Explicativa.

Atividade 4
3
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Resposta Comentada
Não é só o valor da defasagem que deve ser registrado no Imobilizado; o novo 

valor do bem não é lançado na DRE; não é a conta Resultado da Equivalência 

Patrimonial que é criada ou aumentada. Por exclusão, a terceira opção é a 

correta.

CONCLUSÃO

 Nada impede que uma empresa reavalie qualquer item do 

Ativo Permanente, mas a reavaliação é mais comum no Imobilizado, 

especialmente em Imóveis. 

 A reserva de reavaliação é isenta de tributação para fi ns de 

imposto de renda, exceto quando for utilizada para aumento de capital, 

para absorção de prejuízos ou para distribuição de dividendos. Essa 

reserva deve ter seu valor diminuído (baixado) à medida que o item 

reavaliado for depreciado, amortizado ou exaurido, conforme o caso.

Reavaliando um bem do Imobilizado

Atividade Final

3

Figura 7.5: O prédio da empresa Reservada.
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A empresa Reservada adquiriu por R$ 800.000,00, há seis anos, um prédio para instalar 

sua administração. Os índices de correção monetária para o período foram:

Além disso, ela constata que, devido à localização (em uma área nobre da cidade), o 

valor de mercado do prédio era 20% superior àquele medido pela infl ação ofi cial. 

Para atestar as informações, a empresa contrata peritos em avaliação de imóveis, que 

emitem laudo confi rmando todas as informações já citadas.

Despreze os outros itens que porventura componham o Balanço Patrimonial da 

empresa e apresente um Balanço Patrimonial pós-reavaliação, comentando os fatos 

ocorridos.

Resposta Comentada 
Os valores corrigidos são:

Correção monetária permitida para o balanço 120% 

Infl ação ofi cial 210% 

ATIVO PASSIVO

                              Em R$

Permanente   
Imobilizado   
    Prédio Adm.                 

Total                                  XXXXXX

Em R$

Patrimônio Líquido
Reserva de Reavaliação 
            – Prédio Adm.   

Total                                      XXXXXX

Balanço Patrimonial

Pelo índice permitido
R$ 800.000,00 + (120% x 

R$ 800.000,00) = R$ 1.760.000,00

Pela infl ação ofi cial
R$ 800.000,00 + (210% x 

R$ 800.000,00) = R$ 2.480.000,00

Pelo valor de mercado
R$ 2.480.000,00 + (20% x 

R$ 2.480.000,00) = R$ 2.976.000,00
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O valor do prédio atestado no laudo de reavaliação é de R$ 2.976.000,00, e o valor 

que estava registrado antes da reavaliação era de R$ 1.760.000,00. Portanto, o novo 

valor do prédio, que será registrado no Imobilizado, será aquele atestado no laudo; a 

contrapartida do aumento (R$ 1.216.000,00 = R$ 2.976.000,00 – R$ 1.760.000,00) 

deixará ver registrada na conta Reserva de Reavaliação – Prédio, no Patrimônio Líquido. 

Veja como fi ca o balanço da empresa após a reavaliação:

ATIVO PASSIVO

                              Em R$

Permanente   
Imobilizado   
Prédio Adm.  2.976.000,00          
       

Total                                  XXXXXX

Em R$

Patrimônio Líquido
Reserva de Reavaliação 
            – Prédio Adm.    1.216.000,00   

Total                                      XXXXXX

Balanço Patrimonial
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No Ativo Permanente Imobilizado, classificam-se itens de natureza 

per ma nen te que são utilizados nas operações dos negócios de uma empresa 

que não são destinados à venda. Quase todos os itens classifi cados nesse 

subgrupo do Balanço Patrimonial sofrem reduções de valor devido a várias 

causas: 

• uso, ação da Natureza ou obsolescência (depreciação - bens físicos); 

• perda de valor do capital aplicado (amortização - bens intangíveis); 

• perda de valor decorrente da exploração (exaustão - recursos naturais). 

Os valores das reduções são acumulados em contas específi cas, de modo que, 

ao fi nal da vida útil do bem ou direito, o valor destes seja igual a zero. 

A reavaliação dos bens ocorre quando os bens estão subavaliados; devem 

ser contratados peritos para atestar o novo valor do bem. A diferença 

encontrada entre o novo valor e o valor anterior do bem fi cará registrada 

no Patrimônio Líquido na conta Reserva de Reavaliação. Os interessados 

nas demonstrações contábeis publicadas pela empresa serão informados a 

respeito da reavaliação por meio de Nota Explicativa.

R E S U M O

INFORMAÇÕES SOBRE A PRÓXIMA AULA

Na próxima aula, você vai estudar o último subgrupo do Permanente, do 

Ativo no Balanço Patrimonial: o Diferido.

Procure em um dicionário o signifi cado da palavra “diferido”. No momento, 

é isso que você vai precisar para a próxima aula. Até lá!





Permanente Diferido: 
o que significa?

Ao término desta aula, você deverá ser capaz de:

      identifi car os itens classifi cáveis sob o título de 
Diferido;

 elaborar o plano de contas para esse subgrupo 
do Balanço Patrimonial;

avaliar e amortizar o Diferido;

 lançar resultados obtidos na fase pré-
operacional de uma empresa.

8
ob
jet
ivo
s

A
U

L
A

Metas da aula 

Defi nir os itens classifi cados no subgrupo 
Diferido, sua ordem de apresentação, 

como são avaliados e amortizados.

Pré-requisitos 

Para uma boa compreensão desta aula, 
você deve ter claro o que é e como se 
estrutura o Balanço Patrimonial (Aula 

4 de Contabilidade Geral I). Além disso, 
solicitamos que você buscasse em 

um dicionário o signifi cado do termo 
“diferido”. Se você não fez isso ainda, 

faça agora, pois esta defi nição vai 
aju dá-lo no estudo desta aula. 

1

2

3

4
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INTRODUÇÃO Esta aula aborda o último subgrupo do Ativo Permanente: o Diferido. Você verá, 

entre outras coisas, os itens (e suas características) que devem ser classifi cados 

sob esse título, o plano de contas utilizado para esse subgrupo, o tratamento 

fi scal concedido a ele. Além disso, discutiremos mais um pouquinho o tema 

amortização.

Se você lembra, no fi nal da Aula 7 lhe foi solicitado que procurasse em um 

dicionário o signifi cado da palavra “diferido”. Vamos descobrir por quê?

O QUE É O ATIVO PERMANENTE DIFERIDO?

 De acordo com a enciclopédia Encarta (2000), diferido é um 

adjetivo cujo sinônimo é adiado ou retardado. Mas o que isso tem a ver 

com o subgrupo Diferido do Ativo Permanente?

ATIVO PASSIVO

Circulante

Realizável a Longo Prazo

Permanente   
Investimentos   
Imobilizado   
Diferido

Total                                             

Circulante

Exigível a Longo Prazo

Patrimônio Líquido

Total                                         

Figura 8.1: O subgrupo Diferido dentro do Ativo Permanente.

Quando você adquire à vista um computador e uma impressora em 

um determinado mês, tem um desembolso relativamente grande naquele 

mês. Não importa o fato de que o sistema lhe trará benefícios por um 

longo tempo, você pagou tudo de uma só vez. 

No entanto, você pode estimar com algum grau de precisão o 

benefício (RECEITA) MENSAL TRAZIDO PELO COMPUTADOR  ao longo de sua 

vida útil. Mais fácil ainda é determinar o C U S T O M E N S A L D E M A N T Ê-L O 

F U N C I O N A N D O : o valor pago dividido pelos meses de vida útil, o gasto 

com tintas, papel, manutenção etc. 

As despesas com cartuchos, papéis etc. trazem benefícios a 

curto prazo. Como você já viu, numa empresa um computador deve 

RE C E I T A M E N S A L 
T R A Z I D A P E L O 
C O M P U T A D O R X  
C U S T O M E N S A L 
D E M A N T Ê-L O 
F U N C I O N A N D O

Calculando estes 
dois itens e confron-
tando-os, você estará 
pondo em prática 
as orientações 
prescritas pelo 
princípio contábil 
da confrontação 
das receitas com as 
despesas. 
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AM O R T I Z A Ç Ã O

Segundo Athar 
(2005), amortizar 

um gasto 
diferido signifi ca 
transportar uma 

parcela desse gasto 
para o resultado 

do exercício, 
reconhecendo como 

despesa efetiva 
parte dos gastos que 

a empresa teve e 
que irão contribuir 

para a formação do 
resultado de vários 

exercícios sociais. 

ser registrado como um item do Estoque (caso a empresa venda 

computadores) ou do Imobilizado (caso a empresa o utilize em suas 

atividades). 

Numa empresa, o tratamento dado às despesas que geram 

benefícios por longos períodos é diferente. Suponha, por exemplo, 

as despesas incorridas com a abertura de uma empresa (honorários 

advocatícios, a estrutura em si etc.). Como uma empresa poderia efetuar 

os lançamentos dessas despesas se ela ainda nem começou suas atividades 

(não há receita associada para fazer o confronto)? Certamente, essas são 

despesas incorridas que gerarão benefícios por um longo tempo. 

As despesas que trazem benefícios por longos períodos de tempo 

podem ser registradas integralmente no subgrupo Diferido do Ativo 

Permanente e serem amortizadas em parcelas correspondentes a cada 

período. Para tanto, estima-se um prazo pelo qual as despesas trarão 

benefícios e divide-se seu valor por esse prazo para a determinação da 

sua parcela por período. A A M O R T I Z A Ç Ã O será lançada na DRE como 

uma despesa do período. No Balanço Patrimonial, a conta com o valor 

integral das despesas irá sendo reduzida pela amortização acumulada até 

que seu valor chegue a zero, num processo equivalente ao da depreciação, 

já visto na aula passada (nessa aula, o processo e os efeitos da amortização 

também foram demonstrados).

Então, diferidas (adiadas, conforme você deve ter encontrado no 

dicionário que consultou) são as despesas que gerarão benefícios por um 

longo período de tempo, que serão reconhecidas (lembre-se do princípio 

da confrontação das despesas com as receitas!) no futuro. Quando são 

reconhecidas, as despesas são descarregadas aos poucos (em parcelas) 

na DRE, evitando que a empresa acumule um enorme prejuízo no início 

de sua atividade.

Na aula passada, 
você aprendeu a diferença 

entre Depreciação, Amortização e 
Exaustão. Só para relembrar, depreciação é o 

processo de redução de valor de itens do Ativo 
Imobilizado; a amortização reduz valor de ativos 
intangíveis; a exaustão, por sua vez, corresponde 

à perda de valor decorrente da exploração de 
direitos cujo objeto sejam recursos minerais 

ou fl orestais, ou bens aplicados 
nessa exploração.

!!



160 C E D E R J

Contabilidade Geral II | Permanente Diferido: o que significa?

O que é considerado Ativo Permanente Diferido?

A Lei das Sociedades por Ações determina que nesse subgrupo do 

Balanço Patrimonial sejam classifi cadas:

as aplicações de recursos em despesas que contribuirão para a 

formação do resultado de mais de um exercício social, inclusive 

os juros pagos ou creditados aos acionistas durante o período que 

anteceder o início das operações sociais.

Entretanto, de acordo com Athar (2005), Diferido são

as aplicações de recursos (ativos intangíveis) em despesas que 

contribuirão para a formação do resultado de mais de um exercício 

social, inclusive os juros pagos ou creditados aos acionistas durante 

o período que anteceder o início das operações sociais.

Pareceram iguais? Se você prestar bem atenção, verá que a única 

diferença entre as defi nições é a explicação sobre a intangibilidade dos 

recursos.

Despesas 
Antecipadas x Despesas 

Diferidas

De acordo com Marion (2003), é 
necessário distinguir Despesas Antecipadas, 
classifi cáveis no Ativo Circulante, daquelas 

classifi cáveis no Ativo Permanente Diferido. 
Segundo o autor, as despesas classifi cáveis no Ativo 
Circulante são facilmente identifi cáveis quanto à 
confrontação com a receita do próximo exercício 
(impressos, juros, seguros etc.), não acontecendo 

o mesmo com as despesas classifi cáveis no 
Diferido. A diferença básica entre elas é que 

a despesa no Diferido contribui para a 
formação de resultado em mais 

de um exercício.

!!
Nesta disciplina, adotaremos a defi nição da Lei das Sociedades 

por Ações. Para verifi car se você entendeu esta defi nição, que tal fazer 

as atividades a seguir?
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Identifi cando itens do Ativo Diferido – parte 1

Dos quatro grupos de contas a seguir, qual é o único que pertence integralmente ao 
Ativo Permanente Diferido?
(   )  Veículos Utilizados na Fase de Implantação, Aplicações Financeiras, Empréstimos 

Obtidos na Fase Pré-Operacional, Marcas e Patentes.
(   )  Direitos de Uso de Telefones, Gastos com Reorganização, Salários do Pessoal de 

Pesquisa e Desenvolvimento, Juros a Acionistas na Fase de Implantação.
(   )  Gastos com Reorganização, Aplicações Financeiras Realizadas na Fase 

Pré-Operacional, Desenvolvimento do Protótipo do Carro Race, Custo de 
Implantação do Sistema SAP.

(   )  Variação Cambial Líquida Negativa do 1º Trimestre de 1999, Depreciação de 
Equipamentos do Laboratório de Pesquisa, Reorganização da Linha de Produção 
da Fábrica, Depreciação de Veículos.

Resposta Comentada
A primeira opção tem duas contas que não pertencem ao Diferido: Aplicações 

Financeiras (Ativo Circulante ou Ativo Realizável a Longo Prazo) e Marcas e Patentes 

(Ativo Permanente Imobilizado); na segunda opção há uma conta não pertencente 

àquele subgrupo do BP: Direito de Uso de Telefones (Ativo Permanente Imobilizado); 

a quarta opção poderia ser a escolhida, caso não fosse a conta Depreciação de 

Veículos (Ativo Permanente Imobilizado); a terceira opção é aquela em que todas 

as contas pertencem ao Ativo Permanente Diferido.

Atividade 1
1

A Atividade 2 apresenta uma “pegadinha” do dia-a-dia contábil. 

Não deixe de fazê-la!

Identifi cando itens do Ativo Diferido – parte 2

No ano de 200X, uma empresa incorreu em gastos para implantar dois sistemas 
computacionais: um foi transitório (utilizado em alguns poucos meses) e necessário 
para a importação dos dados do sistema atual para o sistema novo; o outro é 
defi nitivo. Como deveriam ser registrados contabilmente os gastos com os dois 
sistemas?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Atividade 2
1
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 A seguir, veja o plano de contas para o subgrupo Diferido e o 

detalhamento do seu conteúdo.

O plano de contas

O plano de contas apresentado pela Fipecafi  (2003, p. 221) 

para o Ativo Permanente Diferido está representado a seguir. Nele 

são representados cinco agrupamentos das contas. Lembre-se de que 

em todos esses agrupamentos existem ainda as contas com o título de 

Amortização Acumulada, onde se acumulam os valores transferidos 

para as despesas. 

GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS

Gastos de Organização e Administração

Encargos Financeiros Líquidos

Variação Monetária

Estudos, Projetos e Detalhamentos

Juros a Acionistas na Fase de Implantação

Gastos Preliminares de Operação

PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Custo Ligado às Atividades

Salários e Encargos

Depreciação

Gastos Gerais

Outros Custos

GASTOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E MÉTODOS

Custo de Implantação

Resposta Comentada
O gasto com o sistema transitório deve se transformar imediatamente em 

despesa e lançado na DRE do ano de 200X, pois será utilizado apenas nesse 

ano. O gasto com o sistema defi nitivo, que a empresa utilizará por tempo 

indeterminado, deve ser registrado como uma despesa diferida, pois contribuirá 

para a formação de resultado em vários exercícios sociais. Classifi cado no Diferido, 

deve ser amortizado (transferido como despesa para a DRE) em parcelas durante 

sua vida útil.
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Custo com a Reorganização

VARIAÇÃO CAMBIAL

Variação Cambial Líquida Negativa do 1º trimestre de 1999

Variação Cambial Líquida Negativa do Exercício de 2001

Que tal aprender um pouco mais sobre cada grupo deste plano 

de contas que você acabou de conhecer?

Gastos de Implantação e Pré-Operacionais

Este agrupamento de contas abrigará todos os gastos incorridos 

antes do início das operações de uma empresa nova e todos aqueles 

incorridos com novos projetos numa empresa já existente. As contas 

ainda poderão abrigar subcontas, visando dar um maior detalhamento 

aos itens. Os itens incluídos neste agrupamento são: gastos de organização 

e administração, encargos fi nanceiros líquidos, variação monetária e os 

demais apresentados no plano de contas.

Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos

Inclui todos os custos relativos a pesquisa e desenvolvimento de 

produtos, tais como: materiais e serviços consumidos; salários, encargos 

e custos de pessoal alocados a essas atividades; gastos gerais relacionados 

aos projetos etc.

 É importante saber que, de acordo com a Fipecafi  (2003), os 

custos com os aprimoramentos e modifi cações em produtos já existentes 

não devem ser registrados no Diferido, e sim lançados (descarregados) 

diretamente na DRE sob o título Despesas Operacionais.

Gastos de Implantação de Sistemas e Métodos

Nem todos os gastos desse tipo são registrados como itens do 

Diferido. Porém, sempre que representarem nitidamente contribuição 

para a formação de resultado em períodos futuros deverão ser registrados 

aí. Gastos com modifi cação do layout e com treinamento dos funcionários 

para utilização de sistemas corporativos são exemplos típicos de itens a 

serem classifi cados nesse agrupamento de contas. 

Gastos de Reorganização

Incluem-se aí os gastos com reorganização de setores ou da 

empresa como um todo. Você deve estar especialmente atento para não 
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Figura 8.2: Para os países poderem negociar, devem levar em consideração o valor 
relativo de suas moedas – o câmbio.

classifi car nesse agrupamento de contas gastos que irão contribuir para 

o resultado em um único período: este é o subtópico mais fácil de se 

confundir.
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No primeiro semestre de 1999 e durante 2001, mudanças abruptas 

na política cambial do Brasil resultaram em desvalorização da nossa 

moeda, o real, frente às moedas estrangeiras. Isso trouxe como resultado 

altos valores de variação cambial para empresas que tinham créditos ou 

obrigações contratados em moeda estrangeira.

A Medida Provisória nº 1.818/99, a Deliberação da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) nº 294/99 e a Lei 10.305/01 instruem 

quanto aos procedimentos a serem adotados pelas empresas atingidas 

por tal situação. 
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Os documentos sobre variações cambiais citados poderão ser encontrados 
no item Legislação e Regulamentação em www.cvm.gov.br. Entrando 
neste site, clique, à esquerda, em Legislação e Regulamentação. Em 
seguida, clique em Atos da CVM. Selecione a opção Deliberações e, na 
barra de busca, digite 294 e clique em Enviar para realizar a pesquisa. 

Corrigindo um plano de contas

Você foi contratado para rever alguns dados contábeis de uma empresa, que foram 
elaborados por um mau contador. Entre os documentos que recebeu, havia o plano de 
contas do Ativo Diferido apresentado a seguir. Rapidamente, você reparou que há uma 
enormidade de confusões na elaboração desse plano de contas. Para cor rigi-lo, você 
deve colocar no primeiro parêntese o número do grupo a que pertence a conta (1 para 
Gastos Pré-operacionais ou 2 para Pesquisa e Desenvolvimento e assim por diante) e, 
no segundo parêntese, o número correspondente à posição da conta naquele grupo. 
O primeiro item está preenchido para ajudá-lo. Gastos de Organização e Administração 
pertence ao primeiro grupo e é a primeira conta que deve ser listada. Daqui para a 
frente, é com você. Bom trabalho!
1. GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS
2. PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
3. GASTOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E MÉTODOS
4. GASTOS DE REORGANIZAÇÃO
5. VARIAÇÃO CAMBIAL
a- ( 1 ) ( 1 ) Gastos de Organização e Administração 
b- (    ) (    ) Custo de Implantação 
c- (    ) (    ) Gastos Preliminares de Operação
d- (    ) (    ) Custo Ligado às Atividades
e- (     ) (    ) Salários e Encargos
f- (    ) (    ) Outros Custos
g- (    ) (     ) Gastos Gerais
h- (    ) (    ) Encargos Financeiros Líquidos
i- (    ) (    ) Depreciação
j- (    ) (    ) Estudos, Projetos e Detalhamentos
l- (    ) (    ) Juros a Acionistas na Fase de Implantação
m- (     ) (    ) Custo com a Reorganização
n- (    ) (    ) Variação Monetária 
o- (    ) (    )  Variação Cambial Líquida Negativa do Exercício de 2001
p- (    ) (     )  Variação Cambial Líquida Negativa do 1º trimestre de 1999

Atividade 3
1
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Que valores de dívidas devem ser diferidos?

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações no Art. 183, a 

avaliação do Diferido deve ser feita pelo valor do capital aplicado, isto 

é, pelo valor dos gastos realizados.

Ainda segundo essa lei, o prazo para a amortização dos ativos 

diferidos não pode ultrapassar dez anos, contados a partir do início das 

operações normais ou do exercício no qual os benefícios decorrentes 

desses ativos comecem a ser usufruídos. A contrapartida da amortização 

é a apropriação de igual valor às despesas operacionais. Ou seja, você 

desconta o valor da amortização anual no BP e a contrapartida vem na 

DRE, modifi cando o resultado e, portanto, o valor lançado na conta 

Lucros Acumulados do BP.

Resposta Comentada
Esta atividade, apesar de um pouco trabalhosa, é bastante simples. Para 

preencher os parênteses e ordenar as contas, você precisou apenas fazer uma 

consulta ao plano de contas da Fipecafi , apresentado aqui nesta aula. Veja 

como você deve, após as consultas, ter numerado os parênteses:

1. GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS

a- ( 1 ) ( 1 ) Gastos de Organização e Administração 

h- ( 1 ) ( 2 ) Encargos Financeiros Líquidos

m- ( 1 ) ( 3 ) Variação Monetária

j- ( 1 ) ( 4 ) Estudos, Projetos e Detalhamentos

e- ( 1 ) ( 5 ) Juros a Acionistas na Fase de Implantação

c- ( 1 ) ( 6 ) Gastos Preliminares de Operação

2. PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

d- ( 2 ) ( 1 ) Custo Ligado às Atividades

e- ( 2 ) ( 2 ) Salários e Encargos

i- ( 2 ) ( 3 ) Depreciação

g- ( 2 ) ( 4 ) Gastos Gerais

f- ( 2 ) ( 5 ) Outros Custos

3. GASTOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E MÉTODOS

b- ( 3 ) ( 1 ) Custo de Implantação

4. GASTOS DE REORGANIZAÇÃO

m- ( 4 ) ( 1 ) Custo com a Reorganização

5. VARIAÇÃO CAMBIAL

p- (5)(1) Variação Cambial Líquida Negativa do 1º trimestre de 1999

o- ( 5 ) ( 2 ) Variação Cambial Líquida Negativa do Exercício de 2001
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a Atividade 4.

Avaliando o Diferido

A EngenhECO é uma companhia de engenharia ambiental que, para iniciar suas 
atividades, incorreu em gastos pré-operacionais no valor de R$ 2.000.000,00. Esta 
companhia foi aberta há três anos. Naquela época, decidiu amortizar seus gastos 
pré-operacionais em cinco anos. 
Ignore outros dados que pudessem porventura existir e apresente o BP e a DRE para o 
fi nal do terceiro ano de atividade da empresa.

EngenhECO - Em 31/12/200X

Atividade 4
3
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ATIVO PASSIVO

                              Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXXX 

Permanente   
  Diferido
    Gastos Pré-Operacionais
    (-) amortização acumulada                 

Total                                                           XXXXXX

Em R$

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

Balanço Patrimonial

Figura 8.3: Áreas de atuação da EngenhECO.
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EngenhECO

Resposta Comentada
A amortização anual é de R$ 400.000,00 (R$ 2.000.000,00 divididos por 5 

anos). No fi nal do terceiro ano, já teriam sido amortizados R$ 1.200.000,00 

(R$ 400.000,00 x 3 anos), restando R$ 800.000,00 a serem amortizados no 

BP. Além disso, a despesa de amortização transferida (ou apropriada) do BP 

naquele ano é de R$ 400.000,00. A seguir, apresentamos o BP e a DRE do fi nal 

do terceiro ano da Cia. EngenhECO.

EngenhECO - Em 31/12/200X

31/12/200X

                       Em R$
RECEITAS DE VENDAS               XXXXXXX

(-) CMV                                              XXXXXXX          
LUCRO BRUTO                                  XXXXXXX

   (-) Despesas operacionais
            Administrativas
               Despesas de amortização
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXX

DRE

ATIVO PASSIVO

                              Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXXX 

Permanente   
  Diferido
    Gastos Pré-Operacionais      2.000.000,00

(-) amortização acumulada (1.200.000,00)   800.000,00

Total                                                                      XXXXXX

Em R$

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Balanço Patrimonial

31/12/200X

                       Em R$
RECEITAS DE VENDAS               XXXXXXX

(-) CMV                                              XXXXXXX          
LUCRO BRUTO                                  XXXXXXX

   (-) Despesas operacionais
            Administrativas

Despesas de amortização       400.000,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXX

DRE
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para a amortização, a legislação fi scal estabelece prazo mínimo de cinco 

anos.

De acordo com peculiaridades de algumas empresas, poderá ser 

permitida a amortização não-linear, ou seja, com valores diferentes a 

cada ano.

Particularidades da fase pré-operacional da empresa

Não são somente todos os gastos incorridos na fase pré-operacional 

da empresa que serão classifi cados no Diferido, mas também receitas 

fi nanceiras obtidas pela aplicação de recursos ainda não utilizados. 

O mesmo vale para a venda de ativos tangíveis (veículos, por exemplo) 

usados administrativamente durante essa fase.

Como você já viu na aula passada, o resultado com a venda de 

ativos pode ser lucro ou prejuízo. As receitas fi nanceiras obtidas, assim 

como o lucro na venda dos ativos, deverão ser deduzidas dos gastos pré-

operacionais. Se for obtido prejuízo com a venda do ativo, esse valor 

deve ser adicionado aos gastos pré-operacionais.

Você pôde notar, então, que qualquer resultado obtido com o 

uso de ativos na fase pré-operacional da empresa deve ser classifi cado 

no Diferido.

As variações monetárias e os encargos fi nanceiros de fi nanciamento 

de recursos utilizados para o início das atividades também devem ser 

classifi cados neste subgrupo do Permanente. Para elucidar a questão, 

utilizaremos o exemplo da Cia. Deferina.

A referida empresa adquiriu um fi nanciamento de longo prazo 

no valor de R$ 1.000.000,00 para ser utilizado na empresa em fase de 

implantação. Antes do término de determinado período e ao levantar 

um balancete de verifi cação, esse valor estava creditado no Exigível a 

Longo Prazo e debitado no Diferido. Mas a dívida contraída teve um 

índice de atualização de 5%. É creditado o acréscimo (R$ 1.000.000,00 

x 5% = R$ 50.000,00) no Exigível a Longo Prazo, cujo valor passa a ser 

de R$ 1.050.000,00; o Diferido passa a ter saldo idêntico com débito 

do acréscimo da variação monetária. 

Os balancetes de verifi cação da Cia. Deferina, antes e depois da 

atualização monetária da dívida, são os seguintes:
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• antes da atualização monetária

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Cia. Deferina - Em 31/12/200X

ATIVO PASSIVO

Em R$ mil
XXXXXXXXX

Diferido
XXXXXXXXX

Em R$ mil
XXXXXXXXX

1.000,00
XXXXXXXXX

Em R$ mil
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Exigível a Longo Prazo

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Em R$ mil
XXXXXXXXX

1.000,00
XXXXXXXXX

• depois da atualização monetária

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Cia. Deferina - Em 31/12/200X.

ATIVO PASSIVO

Em R$ mil
XXXXXXXXX

Diferido
XXXXXXXXX

Em R$ mil
XXXXXXXXX

1.050,00
XXXXXXXXX

Em R$ mil
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Exigível a Longo Prazo

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Em R$ mil
XXXXXXXXX

1.050,00
XXXXXXXXX

CONCLUSÃO

Além do que foi tratado aqui, e tendo em vista as características 

especiais do Diferido, instruções específi cas quanto ao tratamento fi scal 

dispensado às empresas em fase pré-operacional e às empresas em expansão 

podem ser encontradas no livro da Fipecafi  (2003, p. 226-229).
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Lançando gastos pré-operacionais e seus ajustes nas Demonstrações Contábeis

A Cia. Duradoura incorreu em gastos pré-operacionais (abertura da empresa, pagamento 

de honorários advocatícios, compra de automóvel para utilização durante a fase pré-

operacional da empresa, fi nanciamento etc.) no valor de R$ 3.000.000,00. 

O veículo adquirido foi vendido, ainda antes do início das operações, obtendo com a 

venda um ganho de capital de R$ 10.000,00, signifi cando que o mesmo fôra vendido 

por R$ 10.000,00 a mais que o seu valor contábil. 

O fi nanciamento teve uma atualização monetária de valor de R$ 50.000,00.

Todos os gastos (que se tornarão despesas) proporcionarão receitas por um prazo de 

oito anos.

No fi nal do primeiro ano de operação da empresa, qual deverá ser:

a. o valor dos gastos totais registrados no Diferido?

b. o valor da amortização acumulada no BP e a despesa de amortização lançada na 

DRE?

Faça seus cálculos no espaço a seguir e, depois, apresente o BP e a DRE da Cia. Duradoura 

para o ano em questão. Dica: a amortização deve ser calculada dividindo-se o valor 

TOTAL do Diferido pelo número de anos do benefício que a despesa gerará.

Atividade Final

4
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Cia. Duradoura em 31/12/200X+1

Cia. Duradoura

a. ______________________________

b. ______________________________

Resposta Comentada 
Aos R$ 3.000.000,00 serão somados os R$ 50.000,00 de atualização monetária e 

deduzidos os R$ 10.000,00 de ganho com a venda do veículo. Sendo assim, os gastos 

totais registrados no Diferido serão de (a) R$ 3.040.000,00. A amortização anual será 

de (b) R$ 380.000,00 (R$ 3.040.000,00 divididos por 8 anos).

No final do primeiro ano de atividade, a Cia. Duradoura terá registrado no Ativo 

Permanente Diferido:

• R$ 3.040.000,00 de Gastos Pré-Operacionais; e

• R$ 380.000,00 de Amortização Acumulada.

O BP e a DRE ficam assim:

ATIVO PASSIVO

                              Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXXX 

Permanente   
  Diferido
    Gastos Pré-Operacionais
    (-) amortização acumulada                 

Total                                                           XXXXXX

Em R$

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

Balanço Patrimonial

31/12/200X+1

                       Em R$
RECEITAS DE VENDAS               XXXXXXX

(-) CMV                                              XXXXXXX          
LUCRO BRUTO                                  XXXXXXX

   (-) Despesas operacionais
            Administrativas
               Despesas de amortização
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXX

DRE
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Cia. Duradoura - Em 31/12/200X+1

Cia. Duradoura

ATIVO PASSIVO

                              Em R$
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXXX 

Permanente   
  Diferido
    Gastos Pré-Operacionais      3.040.000,00

(-) amortização acumulada   (380.000,00) 2.660.000,00

Total                                                                      XXXXXX

Em R$

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Balanço Patrimonial

31/12/200X+1

                       Em R$
RECEITAS DE VENDAS               XXXXXXX

(-) CMV                                              XXXXXXX          
LUCRO BRUTO                                  XXXXXXX

   (-) Despesas operacionais
            Administrativas

Despesas de amortização       380.000,00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXX

DRE
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Contabilidade Geral II | Permanente Diferido: o que significa?

No Ativo Permanente Diferido classifi cam-se os gastos realizados na fase 

pré-operacional da empresa ou de um projeto que contribuirão para a 

formação de resultado em mais um período social. Esses gastos serão 

reconhecidos como despesas cuja amortização se dará ao longo do tempo 

em que contribuirão para a formação de resultados. A amortização deve 

ser feita pelo prazo mínimo de cinco anos e o prazo máximo de dez anos. 

A avaliação dos itens do Diferido será feita baseando-se no valor dos gastos 

realizados, e sua amortização será linear (distribuição igual ao longo dos 

anos), salvo em casos especiais. As receitas e despesas obtidas com os ativos 

utilizados durante a fase de implantação da empresa ou do projeto também 

farão parte do Diferido. As despesas aumentarão seu valor; as receitas 

diminuirão.

R E S U M O

INFORMAÇÕES SOBRE A PRÓXIMA AULA

Na seqüência, você verá na próxima aula que o Passivo Exigível engloba 

o Passivo Circulante e o Passivo Exigível a Longo Prazo, e qual a diferença 

básica entre esses dois últimos.
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Aula 1

FIPECAFI – Equipe de Professores da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da USP. Contabilidade Introdutória. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

Aula 3

FIPECAFI – Equipe de Professores da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da USP. Contabilidade introdutória. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade comercial fácil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 

1999.

Aula 4

GUIA IOB de contabilidade. São Paulo: Thomson, 2003.

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade introdutória. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

______ et al. Manual de contabilidade das sociedades por ações. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2003.

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

Aula 5

BRASIL. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por 

Ações. Diário Ofi cial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 dez. 1976. 

Disponível em: <http://www.sef.rj.gov.br/legislacao/fi nanceira/basica/leis_
federais/lei_fed_6404.shtml>. Acesso em: 27 mar. 2006. 

FIPECAFI. Equipe de professores da Faculdade de Economia e Administração da USP. 

Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

Aula 6

ATHAR, Raimundo Aben. Introdução à contabilidade. São Paulo: Prentice Hall, 

2005.

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da contabilidade. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
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FIPECAFI. Manual de contabilidade das sociedades por ações: aplicável às demais 

sociedades. São Paulo: Atlas, 2003.

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

Aula 7

ATHAR, Raimundo Aben. Introdução à contabilidade. São Paulo: Prentice Hall, 

2005.

FIPECAFI. Manual de contabilidade das sociedades por ações: aplicável às demais 

sociedades. São Paulo: Atlas, 2003.

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2004.

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

Aula 8

ATHAR, Raimundo Aben. Introdução à contabilidade. São Paulo: Prentice Hall, 

2005.

FIPECAFI. Manual de contabilidade das sociedades por ações: aplicável às demais 

sociedades. São Paulo: Atlas, 2003.

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2003.








