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Fonte de  Recursos

Ativo
Conjunto de bens e 

direitos possuídos por 
uma empresa em 
determinada data

Passivo
Obrigações da empresa em 

relação a terceiros

Patrimônio
Líquido

Aplicações de Recursos

O QUE EU 
TENHO

O QUE EU 
DEVO

Balanço Patrimonial



Ativo: é um recurso controlado
pela entidade como resultado 
de eventos passados e do qual 
se espera que resultem futuros
benefícios econômicos para a 

entidade.

Passivo: é uma obrigação 
presente da entidade, derivada 

de eventos já ocorridos, cuja 
liquidação se espera que resulte 
em saída de recursos capazes de 

gerar benefícios econômicos

Patrimônio Líquido: é o valor 
residual dos ativos da entidade 

depois de deduzidos todos 
os seus passivos. 

Balanço Patrimonial

+ Liquidez

- Rentabilidade

- Liquidez

+ Rentabilidade

+ Exigibilidade

- Custo

- Exigibilidade

+ Custo

INVESTIMENTOS FINANCIAMENTOS



Balanço Patrimonial

ATIVO CIRCULANTE:
Será transformado em dinheiro

rapidamente

ATIVO REALIZÁVEL 
A LONGO PRAZO:

Espera-se mais tempo para receber

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL

Normalmente não se vende, não se 
recebe, pois é para uso

PASSIVO CIRCULANTE:
Será pago rapidamente, no curto prazo

PASSIVO NÃO CIRCULANTE:
Demora-se mais tempo para pagar

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Não precisa pagar enquanto a

empresa estiver em continuidade

ORDEM DE
LIQUIDEZ

ORDEM DE
EXIGIBILIDADE

Ativo não circulante



Balanço Patrimonial – Natura (2015)



Fonte de Recursos

Passivo
Obrigações da empresa em 

relação a terceiros

Patrimônio Líquido
Capital

Lucros Acumulados

Capital Próprio

Capital de 
Terceiros

Capital Total à 
Disposição da 

Empresa

Balanço Patrimonial



Ativo = Passivo + PL
Aplicações = Origens

Balanço: equilíbrio

Demonstração Estática

Representa a situação patrimonial de uma empresa em uma determinada data

Demonstração representada em valores monetários

Balanço Patrimonial



Qual a origem e onde são aplicados os recursos?
1. Constituição de uma empresa com $ 50.000 em dinheiro.
2. Compra de títulos públicos a vista por $ 40.000.
3. Captação de $ 60.000 por meio de empréstimo bancário
4. Compra de imóvel a vista por $ 70.000

Capital 50.000

Caixa 50.000
Caixa 10.000

TVM    40.000

Caixa 70.000

TVM 40.000

Empréstimos 
60.000

TVM   40.000

Imóvel 70.000
Em cada um dos passos, compare o valor
dos ativos com o valor de passivos +
patrimônio líquido.

Origem e aplicação de recursos



Controlado pela
entidade?

Tem potencial de 
geração de caixa?

É mensurável
monetariamente?

Sim

Sim

Reconhece o ativo

Sim
Decorrente de 

transação passada?

Sim

Critérios de reconhecimento de ativos



Compra de títulos 
públicos

Compra de imóvel 
para uso

Compra da marca 
de um concorrente

Gastos com 
marketing

Compra de imóvel 
para investimento

Pagamento de 
salário dos 

funcionários

Atendem ao conceito de ativo?


