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RESUMO  

 

Este trabalho tem como propósito apresentar a contabilidade comercial com intenção 
de resumir e facilitar o entendimento da estrutura contábil e o quanto esta estrutura 
vem nos proporcionando para um entendimento muito maior e mais complexo. A 
partir do momento que adquirimos deste conhecimento para nosso cotidiano e para 
nossa entidade, vemos o quanto isto nos facilita no modo de administrar e o quanto 
podemos evoluir através destas informações obtidas da contabilidade. As idéias 
obtidas através de autores ressaltam o que a de mais importante na estrutura da 
contabilidade e como a elaborar corretamente, para montarmos um demonstrativo 
deste precisamos que seja recolhido todas as informações onde separamos bens e 
direitos que fica ao lado ativo no balanço e as obrigações que fica ao lado passivo, 
onde subtraímos todas as contas do passivo das contas do ativo, assim nos 
restando o patrimônio líquido, a partir desta técnica podemos identificar seus lucros 
ou prejuízos extraídos deste arquivo gerado e ser usada pelos administradores da 
entidade para suas tomadas de decisões. Nosso objetivo foi apenas repassar as 
informações de grande prestigio, que foram extraídas de alguns teóricos para que 
nos ajude nas tomadas de decisões de nossa entidade ou no nosso dia a dia 
mesmo. 
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INTRODUÇÃO  

Na contabilidade comercial, visamos demonstrar a importância da estrutura 

contábil no cotidiano tanto para uma pessoa física quanto para uma jurídica, onde 

obtemos informações detalhadas para a tomada de decisões, a fim de proporcionar 

um desenvolvimento na empresa. 

Assim, utilizamos as informações extraídas através da contabilidade 

resultando no patrimônio liquido, no qual somamos bens e direitos (ativo) e 

negativamos as obrigações (passivo). 

Para promover mais esclarecimentos sobre o tema escolhido usamos 3 itens : 

a) o bom aprimoramento da contabilidade através dos anos e a necessidade de 

utilização; b) as varias informações alcançadas por meio de relatórios contábeis ; c) 

Benefícios agregados a  organização de processos administrativos garantindo a 

longevidade da empresa. 

A pesquisa foi voltada a este conteúdo devido aos vários problemas ocorridos 

ao não utilizar a contabilidade como uma forma de beneficio a empresa ou a 

qualquer outro, a falta da contabilidade como uma ferramenta diária tem dado muitos 

problemas aos donos de empresas tanto de pequeno porte como de grande porte, 

pois por não utilizar acabam recolhendo todos os benefícios da entidade como se 

fosse sendo seu, sendo que a entidade busca seus próprios benefícios para 

proporcionar crescimento, em quase todos os casos que utilizamos este tipo de 

manuseamento monetário acaba levando a entidade a falência e seu fechamento. 

A importância de uma estrutura contábil para a longevidade de uma empresa 

e o crescimento diário e o quando é necessária esta estrutura não só para as 

empresas mais a qualquer pessoa física a qualquer trabalhador que tenha uma 

renda mensal ou diária. 

Com a adesão de patrimônios sob as entidades sejam elas com fins lucrativos 

ou não, a contabilidade tem como função monitorar e relatar qualquer situação em 

determinados momentos apurando seus resultados seja eles positivos ou negativos. 

O objetivo principal da contabilidade precisa ser de plena satisfação das 

necessidades de cada conjunto e seus usuários, a análise desta situação econômica 

e financeira da entidade, tem sentido estático, bem como fazer suposições sobre 



 

 
 

 
 

suas tendências futuras. Em ambas as avaliações, no entanto, as demonstrações 

contábeis constituirão elemento necessário, mas não suficiente se não for utilizada 

corretamente sobre os que a comandam. 

Assim buscamos concretizar a pesquisa ressaltando os principais objetivos como 

se deve ter nos demonstrativos contábeis para a melhoria de uma empresa, como o 

patrimônio líquido que ira se estabelecer, os bens e os direitos que a empresa tem, 

as obrigações que a empresa tem para com outrem, obtendo assim os relatórios 

contábeis. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 Patrimônio 

Patrimônio é considerado um conjunto de bens, direitos e obrigações que 

uma entidade (física ou jurídica) possui. Os bens são riquezas que a entidade tem 

em posse cujas podem ser materiais ou imateriais, e os direitos são valores que a 

entidade possui em mãos de terceiros (deposito bancário), já as obrigações são 

encargos que uma empresa deve a terceiros. O patrimônio líquido diferencia ativo de 

passivo, sendo ativo (bens + direitos) e passivo (obrigações). Todos estes 

fundamentos básicos sobre o patrimônio de uma entidade fazem parte de uma 

estrutura contábil para discernir suas funções e esclarecer a qualquer individuo a 

necessidade de um plano contábil, assim podemos administrar com mais precisão 

todas nossas riquezas a um nível proporcional entre bens e direitos e assim 

prevenimos uma má administração e até uma ruína precoce.  

Segundo Marion (2009, p.37), “a palavra patrimônio tem sentido amplo: por 

um lado significa o conjunto de bens e direitos pertencentes a uma pessoa ou 

empresa; por outro lado inclui as obrigações a serem pagas”. 

Logo, patrimônio será a junção de bens e direitos exceto as obrigações, 

obtendo o patrimônio da empresa, sendo o que a empresa possui. 

 

1.2 Bens 

Bens é tudo aquilo capaz de satisfazer as necessidades da pessoa física ou 

jurídica, os quais satisfazem as necessidades e tem valor econômico. Por exemplo, 

maquinário, veículos, prédios, terrenos, dinheiro e entre outros. Podem ser 



 

 
 

 
 

classificados como bens móveis, imóveis, tangíveis, intangíveis, permanentes e de 

consumo. 

Para Marion (2009, p. 38), “entende-se por bens as coisas úteis, capazes de 

satisfazer às necessidades das pessoas ou empresas”. Bens Móveis são os bens 

que podem ser movidos sozinhos ou por alguém, por exemplo, veículos, estoques, 

móveis, maquinas e entre outros. 

Para Marion (2009, p. 38), “bens móveis são aqueles que podem ser 

removidos por si próprios ou por outras pessoas: animais, máquinas, equipamento, 

estoques de mercadorias etc.”. Bens imóveis são bens fixos, que não conseguem 

sair de seu local de origem. Por exemplo: terrenos, casas, prédios e entre outros. 

Segundo Marion (2009, p. 38), “bens imóveis são aqueles vinculados ao solo, 

que não podem ser retirados sem destruição ou danos”. Bens tangíveis ou materiais 

são os bens que possuem forma que podemos tocá-los, ou seja, são os bens móveis 

e imóveis. “Considerando que se os bens têm forma física, são palpáveis, 

denominam-se bens tangíveis: veículos, imóveis, estoques de mercadorias, dinheiro, 

móveis e utensílios (móveis de escritório), ferramentas etc.”, segundo Marion (2009, 

p. 38). 

Segundo Marion (2009, p. 38): 

 

Os bens incorpóreos, isto é, não palpáveis, não constituídos de matéria, 
denominam-se bens intangíveis.  Normalmente, as marcas que constituem 
um bem significativo para as empresas (Nike, Coca-Cola) e as patentes de 
invenção (documento pelo qual o Estado garante a uma pessoa ou empresa 
o direito exclusivo de explorar uma invenção) são exemplos de bens 
intangíveis. (MARION, 2009 p. 38) 

 

 Bens intangíveis são os bens não palpáveis, porém, não possuem forma e 

não é constituído de matéria, um bom exemplo seria a marca da empresa, que não é 

palpável, mas tem o seu valor imensurável. 

 

1.3Direitos 

Os direitos são os bens que a entidade contábil tem em posse de terceiros, ou 

seja, a receber. Por exemplo, dinheiro em bancos, duplicatas a receber, contas a 

receber e entre outros. 



 

 
 

 
 

Segundo Marion (2009, p. 39), “em contabilidade entende- se por Direitos ou 

Direito a Receber o poder de exigir alguma coisa. São valores a receber, títulos a 

receber, contas a receber etc.”. 

Assim, tudo aquilo que a empresa ou pessoa tem a receber para a 

contabilidade entra como direitos. 

 

1.4 Obrigações 

Segundo Marion (2009), é dividas com outras pessoas. Em contabilidade tais 

dividas são denominadas obrigações exigíveis isto é compromisso que são 

reclamados, exigidos pagamento na data de vencimento. Em caso de um 

empréstimo bancário você fica devendo ao banco (empréstimos a pagar). Se a 

divida não for liquidada na data de vencimento, o banco exigira pagamento.   

 

Uma obrigação exigível bastante comum nas empresas é a compra de 
mercadorias a prazo (Exatamente o contrario de duplicatas a receber): ao 
comprar a prazo, a empresa fica devendo para o fornecedor de Mercadorias, 
por essa razão essa divida é conhecida como fornecedores. Embora também 
possa ser denominadas duplicatas a pagar. (MARION, 2009, p.40) 

 

1.5Capital 

Existem quatro conceitos de Capital na Contabilidade, segundo Sá: 

 

O capital é o patrimônio que tem por objetivo receber acréscimos em razão de 
uma finalidade lucrativa, trata-se de denominação especifica que estabelece 
um conceito sobre uma espécie de patrimônio, para os estudos de 
contabilidade, portanto, faz a diferença o emprego das expressões, ou seja: 
capital é um conceito exclusivo ligado a uma atividade especifica e que é a de 
ser aumentado pelos resultados que consegue e que são os lucros. (SÁ, 2009, 
p.89) 

 

Capital nominal é o investimento inicial feito pelos sócios de uma empresa e 

registrado pela contabilidade que só será alterado quando os sócios realizarem 

investimentos adicionais ou desinvestimentos. Capital próprio corresponde a 

patrimônio líquido, ou seja, capital inicial e suas variações. 

Capital de terceiros este capital são investimentos feitos na empresa por 

terceiros. Já capital total a disposição da empresa são os valores disponíveis 

pela empresa em um determinado momento.  

 



 

 
 

 
 

1.5.1 Ativo 

Segundo Iudícibus e Marion (2009, p.209), “ativo são todos os bens e direitos 

de propriedade da empresa, que são avaliáveis em dinheiro e que se representam 

benefícios presentes ou futuros para empresa”. 

É tudo aquilo que a empresa possui avaliado monetariamente. 

 

1.5.2 Passivo 

“É uma obrigação (divida) que em empresa tem com terceiros: contas a pagar 

fornecedores de matéria-prima (a prazo), impostos a pagar, financiamentos, 

empréstimos entre outros”. Sá (2009, p.209). 

O passivo são as obrigações que devemos a terceiros através de bens ou 

serviços adquiridos para pagamentos futuros.  

 

 

1.5.3 Equação do patrimônio         

 Ativo - Passivo = Patrimônio Líquido: Esta equação representa o balanço de 

forma dedutiva, subtraem-se todas as contas de passivo das contas do ativo, 

restando o patrimônio líquido. 

 Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido: Se a soma das contas do ativo for igual 

ao do passivo o valor do Patrimônio Líquido será nulo, sendo representado 

por. 

 Ativo = Passivo: Sempre que não se especificar uma forma de apresentação 

será usado à expressão. 

 Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido: Ativo é a soma dos bens e direitos à 

disposição de uma entidade. Passivo é a soma das obrigações da entidade 

que devem ser pagas a terceiros em determinados momentos. 

 

1.6 Patrimônio líquido 

O patrimônio líquido é a verdadeira riqueza que não se mede somente pelo 

patrimônio da empresa ou pessoa, mas da soma de bens e direitos, subtraindo as 

obrigações. Se uma empresa possui vários automóveis, grandes instalações não 

significam necessariamente que o patrimônio dela seja muito alto, podendo estar 



 

 
 

 
 

endivida ou até mesmo a beira da falência. Há situações em que o patrimônio é 

grande, mas as obrigações superam os direitos e os bens. 

Patrimônio líquido também representa o investimento inicial dos sócios, toda a 

empresa necessita de um investimento inicial de recursos, os proprietários 

concedem essa quantia que poderá ser aumentada a qualquer momento. Assim a 

empresa fica em divida com seus proprietários que por lei não podem exigir seu 

dinheiro de volta enquanto a empresa estiver em funcionamento, por isso patrimônio 

liquido é uma obrigação não exigível, se os proprietários quiserem se afastar da 

empresa deverá vender sua parte sem envolver a empresa. 

 

Pelo fato de os proprietários não terem direito de reclamar seu dinheiro 
aplicado, enquanto esta estiver em processo de continuidade, no mundo 
financeiro, o patrimônio liquido é denominado recurso próprio ou capital próprio, 
ou seja, recursos que pertencem à própria empresa até sua extinção. No 
encerramento da empresa os recursos seriam devolvidos aos proprietários. 
(MARION, 2009, p. 59) 
 

Enquanto seu dinheiro estiver aplicado na entidade o proprietário não tem 

direito sobre o dinheiro aplicado até que seu capital esteja estável, e só poderá fazer 

alguma retirada de renda após obtenção dos lucros da empresa, pois os 

proprietários e a empresa não têm nenhum tipo de envolvimento. 

 

1.7 Débito e crédito 

O lado esquerdo de uma conta chama-se débito, o lado direito crédito. Por 

muito tempo no Brasil, conceitos de débito e crédito foram passados aos estudantes 

de contabilidade de maneira complexa de forma que muitos deixavam a faculdade 

sem saber creditar e debitar. Debitar significa lançar valores no lado esquerdo de um 

razonete e creditar significa lançar valores no lado direito de uma conta. 

A diferença de uma conta feita entre o total de créditos e débitos chama-se 

saldo. Se o valor dos débitos for superior a do crédito, temos um saldo devedor, se 

for ao contrário um saldo credor. 

Diante da analise feita pelos críticos “A tentativa de conceituar débito e crédito 

encontrava seria resistência no iniciante em contabilidade, pois era levado a pensar 

que debito significava coisa desfavorável e credito significava coisa favorável”, 

conforme Marion (2009, p. 129). 



 

 
 

 
 

 

1.8 Contas de ativo 

As contas de ativo (bens e direitos) devem sempre apresentar saldo devedor, 

não existem bens negativos ou direitos, as contas de ativo possuem saldo devedor 

ou nulo. 

“É o conjunto de bens e direitos controlado por uma empresa. São os itens 

positivos do patrimônio; trazem benefícios, proporciona ganho para a empresa”, 

segundo Marion (2009 p. 57). 

 

1.9 Contas de passivo 

As contas de passivo aparecem ao lado direito do balanço, e acontece ao 

inverso do que acontece com as contas do ativo. 

 

Significa as obrigações exigíveis da empresa, ou seja, as dívidas que serão 
cobradas, reclamadas, a partir da data de seu vencimento. É denominado 
também passivo exigível, procurando - se nesse caso dar mais ênfase ao 
aspecto exigibilidade. O passivo exigível é conhecido no mercado financeiro 
como divida com terceiros, ou recursos de terceiros, ou capital de terceiros. O 
passivo exigível evidencia o endividamento da empresa; seu crescimento de 
forma desmedida pode levar a empresa á concordata ou até a falência. 
Segundo Marion (2009 p. 58). 

 

2.0 Contas do patrimônio líquido 

Quando o Patrimônio Líquido positivo fica ao lado direito do balanço, o seu 

funcionamento será igual ao do passivo. Quando for negativo ficará do lado 

esquerdo do balanço, junto com o ativo. 

Segundo Marion (2009, p. 41): 

 

O patrimônio líquido, portanto, é a medida eficiente da verdadeira riqueza. 
Observa-se que há situações em que o patrimônio é grande, mas as 
obrigações superam os bens e direitos; nesse caso, o patrimônio líquido é 
negativo, isto é não há riqueza. 

 

Portanto se patrimônio liquido for positivo existe riqueza e se for negativo não 

existe. Pois existem casos em que o patrimônio líquido é grande, mas as obrigações 

o superam. 



 

 
 

 
 

 

2.1 Método das partidas dobradas 

Este método foi desenvolvido pelo Frei Luca Pacioli, e hoje é universalmente 

aceito, consiste que para cada débito haverá um crédito equivalente. 

 

O método consiste no fato de que para qualquer operação há um débito e um 
crédito de igual valor ou um débito (ou mais débitos) de valor idêntico a um 
crédito (ou mais créditos). Portanto, não há débitos sem créditos 
correspondentes, ou ainda a soma dos débitos é igual à soma dos créditos. 
(MARION, 2009, p 160) 

 

Neste método, em cada lançamento valor total lançado nas contas a débito 

deve ser sempre igual ao total do valor lançado nas contas de crédito. Não o 

devedor sem credor correspondente. A todo débito corresponde um crédito de igual 

valor. 

 

2.2 Balancete das partidas dobradas 

O Balancete tem por base o método das partidas dobradas, não há débito 

sem crédito correspondente, somando todos os débitos e todos os créditos, o total 

de ambos será sempre o mesmo, assim pode-se verificar se os lançamentos de 

débito e crédito foram lançados adequadamente. 

“Em geral, as operações ocasionam aumentos e diminuições no ativo, no 

passivo e no patrimônio liquido, como já foi visto. Esses aumentos e diminuições são 

registrados em contas”, conforme Iudícibus e Marion (2009, p. 36). 

O balancete de verificação é um demonstrativo auxiliar que relaciona os 

saldos das contas remanescentes no diário. Imprescindível para verificar se o 

método das partidas dobradas esta sendo observado pela escrituração da empresa. 

 

2.3 Balanço Patrimonial 

Segundo o autor Osni Moura Ribeiro, 2003, p. 280, o balanço patrimonial se 

classifica em grupos de contas da Seção III: 

Art.178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do 

patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a 

análise da situação financeira da companhia [...] 



 

 
 

 
 

Também na mesma lei o Art.179. As contas serão classificadas do seguinte 

modo: no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do 

exercício seguinte; 

No ativo realizável em longo prazo: os direitos realizáveis após o termino do 

exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou 

empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (art.243), [...], que não 

constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia; 

Em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os 

direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se 

destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa; 

No ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens destinados à 

manutenção da atividade da companhia e da empresa, ou exercidos com essa 

finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial; 

No ativo diferido: 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 q anteceder o início das 

operações sociais. 

Art. 180. As obrigações da companhia, inclusive financeiras para aquisição de 

direitos do ativo permanente, serão classificadas no passivo circulante, quando se 

vencerem no exercício seguinte, [...] 

Resultado de Exercícios Futuros 

Art.181. Serão classificadas como resultado do exercício futuro as receitas de 

exercícios futuros, diminuídas dos custos e de despesas a elas correspondentes. 

Patrimônio Líquido 

Art.182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por 

dedução, a parcela ainda não realizada. [...] 

 Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os 

seguintes critérios: 

Os direitos e títulos de crédito, e quaisquer valores mobiliários não 

classificados como investimentos, pelo custo de aquisição ou pelo valor do mercado, 

se este for menor; serão excluídos os já prescritos [...] 

Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da 

companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em 



 

 
 

 
 

almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para 

ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior; 

Os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, [...] 

pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização 

do seu valor, quando esta perda estiver comprovada como permanente, e que não 

será modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia de ações ou 

quotas bonificadas; 

Conceito de avaliação do Passivo 

Art. 184. No balanço os elementos do passivo serão avaliados de acordo com 

os seguintes critérios:  

As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive 

Imposto de Renda a pagar com base no resultado do exercício, serão computados 

pelo valor autorizado até a data do balanço; 

As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, 

serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor na data do 

balanço; 

As obrigações sujeitas á correção monetária serão atualizadas até a data do 

balanço. 

Assim, podemos observar que o patrimônio é essencial para as empresas 

terem um controle de seus bens, direitos e obrigações. Registrando o patrimônio da 

empresa a entidade contábil terá mais informações para a tomada de decisões que 

irão desenvolver melhor sua empresa. 

 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

De acordo com o que foi dito na fundamentação teórica e na metodologia são 

apresentadas as seguintes idéias sobre patrimônio, segundo Ribeiro patrimônio é a 

soma de bens e direitos menos as obrigações.  

Já para Marion e Iudícibus (2009), patrimônio seria o conjunto de bens 

direitos e obrigações, o qual costuma ser denominado balanço patrimonial, e 

também é utilizado para representar capital das entidades de fins não lucrativos.  

 Portanto, os estudiosos estão em concordância em suas definições de 

patrimônio. 



 

 
 

 
 

Bens são as coisas capazes de satisfazer as necessidades das pessoas, 

tendo valor econômico. Direitos são os encargos que se tem direito a receber. 

Obrigações são os compromissos que precisam ser pagas. 

 

TABELA 2 - Representa o balanço patrimonial com a divisão de ativo e passivo. 

Balanço Patrimonial 

Ativo Passivo 

  Bens Obrigações 

Direitos 

 

 

Patrimônio líquido 

           FONTE: elaborada pelas autoras da pesquisa (2016) 

 

Para Ribeiro (2003), o capital é a soma de bens e direitos, sendo o dinheiro 

da entidade. Já para Marion e Iudícibus, o capital é o conjunto de valores disponíveis 

na empresa. 

Os três teóricos estão de acordo com a definição de capital, apesar do Marion 

e o Iudícibus terem distribuído a idéia em quatro conceitos. 

O ativo de uma empresa é o lado positivo, sendo a soma dos bens e direito. 

Os teóricos entram em um consenso dizendo que a parte de ativo é propriedade da 

empresa, tudo avaliado monetariamente. 

 O passivo é o lado negativo do balanço, sendo composto pelas dividas da 

empresa, sendo as contas a pagar a prazo, impostos a pagar, empréstimos e entre 

outros, segundo os teóricos. 

 Segundo Marion (2009), o patrimônio líquido é a verdadeira riqueza da 

empresa, sendo a soma de bens e direitos menos as obrigações, o valor extraído é o 

patrimônio liquido. No balanço patrimonial, o patrimônio líquido se encontra no lado 

do passivo, sendo uma terceira conta. 

O método das partidas dobradas, segundo os teóricos, o método consiste que 

toda a operação consiste em um debito e um crédito, e ainda a soma dos débitos e 

dos créditos tem que ser iguais.   



 

 
 

 
 

Balanço patrimonial são a demonstração contábil destinada a compreender 

todos os bens e direitos, tangíveis e intangíveis, imobilizado, obrigações e patrimônio 

liquido da empresa.  

 Assim, trazemos um exemplo de balanço patrimonial. 

Figura 1 – Balanço patrimonial pessoal 

 

Figura 1 – Balanço patrimonial 
Fonte: http://ajogerencial.com.br/balanco-patrimonial/ 
  

A imagem do balanço acima é um exemplo ótimo de balanço, com a divisão de ativo 

e passivo, circulante e não circulante patrimônio líquido e total, exatamente como 

deve ser o balanço patrimonial. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante todo o processo de pesquisa sempre buscamos mostrar o quanto é 

importante ter maior entendimento sobre a contabilidade, a vantagens que nos traz 

cada vez que buscamos aprender mais sobre este recurso contábil que expande no 

mercado, seus conhecimentos nos possibilitam crescimento no mercado de 

comercial. 

http://ajogerencial.com.br/balanco-patrimonial/


 

 
 

 
 

  A contabilidade é usada em quase tudo, é uma ferramenta de trabalho 

extremamente necessária independente da área que deve ser usada, toda empresa 

que quer verificar e rever suas necessidades mediante a contabilidade para se 

certificar que suas medidas usadas para o crescimento da empresa e sua expansão 

estão revertendo em lucros, precisa da contabilização e de todas as informações 

geradas pela empresa e assim fazer um balanço patrimonial. 

  Assim a entidade vai se certificar que todo seu patrimônio esta equilibrado 

com suas dividas ou se esta devendo mais do que sua empresa possui. O balanço 

patrimonial é utilizado para que a empresa permaneça em uma estabilidade entre 

tudo que possui. Muitas empresas que vão à falência nos dias de hoje é por que não 

utilizam desta ferramenta e acabam não sabendo administrar o dinheiro gerado pela 

entidade, isso não acontece somente com as empresas mais ate mesmo com a 

renda familiar, pois que se não souber administrar acabam gastando bem mais do 

que tem para receber isso acontece também porque o individuo não faz a 

contabilização de sua renda e suas dividas, e acabam gastando mais do que possui 

e acabam acumulando cada vez mais dividas. 

 Aprendemos sobre a importância da contabilidade mesmo que seja somente 

o básico tanto para o dia a dia quanto para as grandes empresas, e utilizamos deste 

meio para repassar adiante o que extraímos dos conhecimentos de alguns teóricos 

para enfatizar nossa pesquisa sobre os conhecimentos obtidos e garantia que este 

método utilizado é vantajoso e nos geram resultados satisfatórios. 
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