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Ativo Circulante Passivo Circulante

Ativo Imobilizado, 
Intangível e 

Investimentos
Patrimônio Líquido

Exigível a Longo Prazo

Dos investimentos são esperados resultados positivos, que são as
receitas (rendimentos) dos investimentos realizados.

Dos financiamentos são
esperados gastos com juros,
desembolsos com o
cumprimento de obrigações,
despesas em geral.

As despesas surgem com o sacrifício de
ativos ou com o crescimento de
obrigações, enquanto as receitas
surgem do crescimento de ativos ou
redução de obrigações.

Realizável a Longo Prazo

Resultados



Receita: aumento nos benefícios econômicos sob a forma de entrada de recursos ou aumento

de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumento no patrimônio líquido

(que não sejam provenientes dos sócios).

• Proveniente, em geral, da atividade que a empresa exerce (concessão de crédito, prestação

de serviços etc.)

Despesa: redução nos benefícios econômicos sob a forma de saída de recursos ou diminuição

de ativos ou aumento de passivos, que resultam em redução no patrimônio líquido (que

não sejam provenientes da distribuição aos sócios).

• Proveniente, em geral, da atividade que a empresa exerce (custo de captação, prestação de

serviços, despesas de vendas etc.)

Receitas e despesas: conceito



Visão geral da DRE

Receita Bruta

(-) Deduções

= Receita Líquida

(-) CPV (Custo dos produtos vendidos)

= Lucro Bruto

(-) Despesas Operacionais

= Lucro Operacional

(+) Receitas Financeiras

(-) Despesas Financeiras

= LAIR

(-) Imposto de Renda e CSLL

= Lucro Líquido



DRE
Receitas
(-) Despesas
(=) Lucro Líquido

Balanço Patrimonial x DRE

ATIVO CIRCULANTE:
• Disponibilidades
• Aplicações interfinanceiras liquidez
• TVM e Instrumentos derivativos
• Relações interfinanceiras
• Operações de crédito
• Outros créditos
• Outros Valores e Bens

ATIVO REALIZÁVEL  A 
LONGO PRAZO:

• Aplicações interfinanceiras
• TVM e Instrumentos derivativos
• Outros créditos

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:
• Depósitos
• Obrigações por Empr e Repasses

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
• Capital Social
• Reservas (capital, lucros)
• Ajuste de avaliação patrimonial
• Lucros Acumulados

PASSIVO CIRCULANTE:
• Depósitos
• Captações no mercado aberto
• Obrigações por Empr e Repasses
• Instrumentos Derivativos
• Provisões Técnicas de Seguros, etc
• Outras Obrigações

ATIVO IMOBILIZADO, ATIVO INTANGÍVEL
E INVESTIMENTOS:

• Investimentos
• Imobilizado de Uso
• Ágio
• Intangível

RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO
Receita a ser apropriada no futuro



Contas de Despesa

Débitos Créditos

(Aumentos) (Diminuições)

Contas de Receitas

Débitos Créditos

(Aumentos)(Diminuições)

Contas de Patr.Líquido

Débitos Créditos

(Aumentos)(Diminuições)

Natureza: “devedora”

Natureza: “credora”

Convenção para débitos e créditos



Observe os dados abaixo, do Banco Beta:

O resultado de intermediação e o resultado operacional são, respectivamente:

a) $ 55,00 e $ 43,00

b) $ 70,00 e $ 55,00

c) $ 70,00 e $ 37,00

d) $ 65,00 e $ 43,00

e) $ 55,00 e $ 40,00

Despesas de intermediação 30                

Despesas administrativas 10                

Despesas de salários 5                   

Receita de intermediação 100              

Resultado não operacional 3                   

Quiz 7



Balanço Patrimonial (BP)

Demonstração de 
Resultados do Exercício

(DRE)

Demonstração dos Fluxos
de Caixa (DFC)

Lucro x Caixa



Regime de Competência x Regime de Caixa

• Recebimentos a vista
• Pagamentos a vista

• Receitas: entrega de 
mercadoria e prestação de 
serviços. Transferência do risco. 
A vista e a prazo

• Despesas: uso ou consumo de 
um recurso. A vista e a prazo.



Lucro x Caixa

• Regime de Competência

– Compra em Janeiro de R$ 6.000 em mercadorias (pago à vista)

– Vendo em Janeiro apenas R$ 4.000 dessas compras, pelo preço de R$7.000 (recebo 50% à vista e o 
restante em 30 dias)

– Em Fevereiro, o restante do estoque é vendido à vista por R$3.500.

Janeiro Fevereiro

DRE – Visão Econômica – Regime de Competência

Receita $ 7.000 $ 3.500

(-) Custo ($ 4.000) ($ 2.000)

Lucro $ 3.000 $ 1.500

Visão Financeira – Regime de Caixa

Entradas de Caixa $ 3.500 $ 7.000

(-) Saídas de Caixa ($ 6.000) ---

Fluxo de Caixa ($ 2.500) $ 7.000

Lucro de 
$ 4.500, 

acumulado

Caixa de 
$ 4.500, 

acumulado


