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RESUMO  

 

Este projeto de pesquisa tem por objetivo apresentar aos empresários, leitores e aos 
demais interessados os benefícios de se manter um planejamento dentro das 
organizações necessárias, podendo assim diminuir os impostos e taxas pagas e 
consequentemente aumentar o lucro no patrimônio líquido da empresa. A ausência 
do controle de estoques deixa muitas empresas em desvantagens com as outras, 
pois a concorrência é alta e todas as entidades procuram se aperfeiçoar da melhorar 
forma possível evitando gastos desnecessários, como por exemplo, a compra de 
produtos que tem baixa demanda e podem perecer rapidamente, procurando manter 
um estoque relativamente baixo, para que se tenha um maior controle dos produtos 
armazenados no sistema.  
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INTRODUÇÃO  

 

A contabilidade é uma ciência porque possui objeto de estudo próprio, neste 

caso o patrimônio. A contabilidade é dividida em várias partes, contabilidade 

gerencial, contabilidade financeira, contabilidade fiscal, contabilidade ambiental, 

contabilidade de custos, contabilidade rural, contabilidade pública, entre outros.  

Contabilidade gerencial é um dos segmentos da ciência contábil, ela se 

caracteriza por ser uma área contábil autônoma, pelo tratamento dado a informação 

contábil.  

Nesta perspectiva será ilustrado o que é a contabilidade gerencial, focando 

nos tópicos de balanço patrimonial, demonstração de resultados e controle de 

estoque. Abrangendo especificamente o balanço patrimonial e a demonstração de 

resultados. 

A contabilidade gerencial tem por objetivo auxiliar a administração da 

empresa no processo de redução de custos, aumento de lucratividade, planejamento 

estratégico. 

 A partir do exposto acima, chegamos ao seguinte questionamento: Qual é a 

importância da contabilidade gerencial para administrar uma empresa?  

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1 Administração da empresa 

 

Os administradores de empresas são aqueles profissionais ao quais cabe o 

planejamento, gestão, e a orientação do uso dos recursos tecnológicos, humanos e 

financeiros das pessoas jurídicas, a fim de encontrar soluções para toda espécie de 

problemas administrativos. 

Segundo Barcos (2007) “É o administrador ou gestor que planeja atividades, 

cria métodos, organiza o correto funcionamento dos diversos setores de uma 

empresa, garante a circulação de informações, de maneira perfeita, e calculam 

despesas referentes a diversos processos”. Seu objetivo é fazer com que não 



 

 
 

 
 

ocorram falhas na comunicação, ou seja, que a empresa trabalhe com o número 

correto de colaboradores, identificar onde acontece e o porquê da existência de 

gastos desnecessários, fatos que podem gerar prejuízo à produção e consequente 

menor margem de lucro.               

   Unido ao administrador existe a contabilidade da empresa, que tem por 

objetivo auxiliar o administrador nas tomadas de decisões no dia a dia empresarial 

que necessitam de informações fundamentadas, nas quais se possa confiar. E quem 

fornecera essa informação para os tomadores de decisão será a contabilidade. A 

contabilidade e a principal fonte de informação para o empresário, que fornece a ele 

informação como: o lucro da empresa, o faturamento, os custos, as despesas, os 

gastos, o saldo de dinheiro no caixa e nos bancos, as contas a pagar, as contas a 

receber entre outros bens, direitos e obrigações. 

1.2 Balanço Patrimonial  

 

O balanço patrimonial nasceu da necessidade de equilibrar os gastos e os 

ganhos da entidade. Nele é composto o ativo e o passivo onde são classificadas por 

bens, direitos, obrigações exigíveis e não exigíveis.  

Segundo Padoveze (1997, p.56), “Peça contábil por excelência, para ele é 

canalizado todo o resultado das operações da empresa e das transações que terão 

realização futura.” e conforme Barros (2002, p.03), “O Balanço Patrimonial é a 

representação gráfica do patrimônio. No Balanço constam os valores do Ativo, do 

Passivo e do Patrimônio Líquido em determinado momento”. O ativo são os bens e 

os direitos da empresa, já o passivo são as obrigações exigíveis e não exigíveis.  

Eles geram um equilíbrio para a empresa, pois sempre têm que ter uma igualdade 

entre os dois lados, caso não houver esta estabilização significa que há algum erro 

na contabilidade.  

O patrimônio líquido foi criado com a finalidade de ter um planejamento e o 

controle do capital que a entidade possui.  

 

1.1.2 Avaliação dos estoques 

 



 

 
 

 
 

A avaliação do estoque ilustra as atividades de planejamento, organização e 

controle dos produtos, com o objetivo de saber o fluxo dos materiais movimentados. 

Conforme Padoveze (1997, p.56), “Com relação aos estoques, é importante 

lembrar que eles são avaliados com o objetivo de se determinar posteriormente seu 

lucro na venda e, portanto, a avaliação a preços de custos deve ser mantida.” Dessa 

forma, existem alguns métodos de controle de estoque que são utilizados, tais como: 

gasto total de compras para o estoque, quantidade geral de produtos e entradas e 

saídas de estoque mensal. Esses métodos são realizados através de balanços 

anuais, mostrando quanto é consumido em cada mês. 

Portanto as empresas devem manter um nivel de estoque relativamente 

baixo, para que atraves disso possa reduzir os impactos financeiros. 

 

1.3 A Demonstração de Resultados 

 

A demonstração de resultados é um conjunto de declarações contábeis onde 

demonstra o balanço patrimonial, demonstrações de lucros e prejuízos, fluxo de 

caixa, entre outros. 

Conforme Padoveze (1997, p.56), “A demonstração de resultados feita em 

moeda corrente traz alguns problemas de avaliação dos valores das despesas e 

receitas, tendo em vista o ambiente inflacionário que ainda existe no país.” E 

segundo o IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil) (NPC 27), “O 

objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a 

posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, 

que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões.” Ou 

seja, é mais viável manter o objetivo de contabilizar o patrimônio total. 

Dentro das demonstrações de resultados podemos encontrar: receitas e 

despesas, despesas de depreciação, receitas e despesas financeiras, variações 

monetárias passivas e ativas, equivalência patrimonial e por último a correção 

monetária de balanço. 

Podemos concluir que com esse grupo de demonstrações conseguimos 

resultados importantes para o balanço patrimonial. 



 

 
 

 
 

 

1.4 Patrimônio  

 

Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculado a uma 

pessoa ou a uma entidade. É o objeto de estudo da contabilidade. Abrange tudo 

aquilo que a pessoa tem (bens e direitos) e tudo aquilo que a pessoa deve 

(obrigações). Do ponto de vista contábil, são considerados apenas os bens, direitos 

e obrigações que podem ser avaliados em moeda.     

   Bens são valores e/ou materiais de propriedade da entidade, estando os 

mesmos pagos ou não. Como por exemplo: instalações, estoque de produtos, 

dinheiro no caixa, dinheiro no banco, matérias – primas, dentre outros. Uma 

característica importante dos bens é que eles podem ser classificados em quatro 

categorias: móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis. Conforme Rios (2009, p.107), 

 

São móveis os bens passíveis de remoção sem dano, seja por força própria 
ou por força alheia. Ou seja, objetos concretos, palpáveis, físicos, que não 
são fixos ao solo. Ex.: dinheiro, veículos, móveis, utensílios, máquinas, 
estoques, animais (que possuem movimentos próprios, semoventes), etc. 

São imóveis os bens que não podem ser retirados de seu lugar natural (solo 
e subsolo) sem destruição ou dano, ou seja, aqueles que, para serem 
deslocados, terão de ser total ou parcialmente destruídos (pois são fixos ao 
solo). Ex.: árvores, edifícios, terrenos, construções, etc. 

Também chamados de bens corpóreos e bens materiais, são tangíveis os 
bens que constituem uma forma física, bens concretos, que podem ser 
tocados. Ex.: veículos, terrenos, dinheiro, móveis e utensílios, estoques, etc. 

Também chamados de bens incorpóreos e bens imateriais, são intangíveis 
os bens que não constituem uma realidade física e que não podem 
ser tocados. Ex.: nome comercial (marca), patente de invenção, ponto 
comercial, o domínio de internet, etc. 

 

Direitos são os recursos que a empresa tem a receber e que gerarão 

benefícios presentes ou futuros. É o poder de exigir alguma coisa. Pode ser, por 

exemplo, o valor que uma empresa receberá decorrente de uma venda a prazo. O 

comprador já levou a mercadoria, porém ainda não pagou então a empresa tem o 

direito de receber o valor correspondente. Exemplos de direitos: duplicatas a 

receber, salários a receber, aluguéis a receber, contas a receber, títulos a receber, 

entre outros. 



 

 
 

 
 

Obrigações são dívidas, valores a serem pagos a terceiros (empresa ou 

pessoa física). Quando se compra um bem a prazo, ele integra-se ao patrimônio a 

partir do momento que o fornecedor o entrega. Como foi uma venda a prazo, a 

empresa passa a ter uma obrigação com o fornecedor, representada por uma conta 

a pagar equivalente ao preço do bem. Assim como aumenta de um lado o Ativo 

(bem) da empresa, de outro lado aumenta o Passivo (obrigação) da empresa. 

Exemplos de Obrigações: salários a pagar, aluguéis a pagar, contas a pagar, 

Fornecedores ou Duplicatas a pagar (referente a compra de mercadorias a prazo), 

impostos a pagar (ou impostos a recolher), entre outros. 

Os bens e direitos constituem a parte positiva do patrimônio, chamada ativo, 

já as obrigações representam a parte negativa do patrimônio, chamada Passivo.  

Sendo assim, ativos são os bens e direitos que a empresa tem num 

determinado momento. Conforme Souza (2014, p. 65), “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”. Já os passivos são as 

dívidas que a empresa tem num determinado momento. Para Souza (2014, p.65), 

“Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, 

cuja liquidação se espera que resulte em saída de recurso capazes de gerar 

benefícios econômicos”. 

 

1.4.1 Patrimônio Líquido (PL) 
 

A situação patrimonial líquida também faz parte do passivo, mas contém 

uma natureza especial, onde também fazem parte das obrigações os direitos dos 

acionistas, sócios ou titular da empresa individual em relação ao patrimônio da 

pessoa jurídica. Representa aquilo que, de fato, a pessoa tem. Isto é, sua riqueza 

efetiva, o que lhe sobra depois de pagar todas as suas dívidas. 

Segundo Souza (2014, p.65), “patrimônio líquido é o valor residual dos ativos 

da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos”. Ou seja, patrimônio 

líquido é o valor que sobra no final da relação entre bens, direitos e obrigações, 

sendo lucro quando positivo e prejuízo quando negativo. 

O Patrimônio Líquido é a diferença entre os valores do ativo (+) e do passivo 

(-) de uma entidade em determinado momento, ou seja, se a empresa tem um Ativo 



 

 
 

 
 

(bens + direitos) de R$100.000,00 e um Passivo (obrigações) de R$40.000,00, o 

Patrimônio Líquido dessa entidade será de R$60.000,00. 

 

QUADRO 01- Balanço patrimonial 

Ativo 

R$100.000,00 

Passivo 

R$40.000,00 

Patrimônio Líquido 

R$60.000,00 

Total Ativo R$100.000,00 
Total 

passivo R$100.000,00 
 

 

         Fonte: SOCONTABILIDADE, 2016. 

 No quadro acima, é esclarecido como funciona um balanço, apesar de 

ser um exemplo simples ele mostra como se obtém o resultado do patrimônio 

líquido, ou seja, se a apresa apresentou lucro ou prejuízo durante o movimento 

analisado.  

 

2. METODOLOGIA 
 

O objetivo desta metodologia é apresentar uma análise realizada através de 

uma pesquisa exploratória descritiva. A pesquisa exploratória permite o pesquisador 

conhecer o problema, e a partir deste ponto buscando avaliar as possíveis hipóteses 

para a melhor solução do problema proposto na pesquisa. Segundo Andrade (2001, 

p.124) “a pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo o trabalho científico”. 

Já a pesquisa descritiva busca a resolução de determinados problemas e 

melhorando-os por meio da observação, análise e descrições objetivas. Conforme 

Andrade (2001, p. 124) "nesse tipo de pesquisa, os fatos são observados, 

registrados e analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador 

interfira neles”. 

Para alcançar este objetivo optamos pela contabilidade gerencial, pois ela é 

de suma importância para tomadas de decisão do gestor, pelo fato de ter 

mecanismo para o controle de estoques, fluxo de caixa, entre outros. 

http://www.socontabilidade/


 

 
 

 
 

Foram consultados artigos de autores clássicos e atuais, e que por sua vez, 

tem semelhantes opiniões e argumentos de como gerenciar uma empresa de forma 

organizada e consequentemente lucrativa. 

Para esta pesquisa, foram utilizados procedimentos técnicos que descrevem 

como funciona a contabilidade gerencial. A pesquisa bibliográfica é de grande 

importância, pois através dela nos buscamos maiores informações para um 

determinado tema que esta sendo estudado. Para Gil (2010, p.29) “A pesquisa 

bibliográfica é elaborada com base em material já publicado, tradicionalmente, esta 

modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais”. 

A seguinte pesquisa tem por objetivo conceituar como funciona a 

contabilidade de uma empresa, dando um maior enfoque no balanço patrimonial que 

por meio da relação dos bens, direitos e obrigações é descoberto o patrimônio 

líquido da empresa, e também se houve um lucro ou prejuízo no movimento. 

Esse artigo pode ser muito útil para pequenos empreendedores ou pessoas 

que estão começando a entender o mundo da contabilidade, pois explica de uma 

forma prática e didática os principais conceitos do balanço patrimonial.  

Segundo (Oliveira 2009, p.78) “A pesquisa qualitativa está mais relacionada 

no levantamento de dados sobre as motivações de um grupo, em compreender e 

interpretar determinados comportamentos, a opinião e as expectativas dos 

indivíduos de uma população.” Já para Minayo (1995, p.21-22): 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  
 

 A abordagem utilizada para esse artigo é qualitativa, pois é útil para uma 

grande quantidade de pessoas que desejam adquirir um conhecimento sobre 

balanço patrimonial. 

O conhecimento sobre balanços e normas contábeis pode ajudar ao gestor a 

ter uma perspectiva mais concreta na tomada de decisões, assim evitando erros e 

gastos no final do seu balanço.   

 
. 

http://www.institutophd.com.br/site/produtos-pesquisa-estatistica/tipos-de-pesquisas-estatisticas/pesquisa-qualitativa/


 

 
 

 
 

 

2. RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Segundo Barcos (2007) a administração de empresa, descreve qual é a 

função do mesmo, mencionando as principais funções do gestor e mostrando que 

ele é de grande importância para a empresa, pois através dele ocorre a maior parte 

do planejamento empresarial. Esse planejamento se define em criar métodos para o 

correto funcionamento dos diversos setores de uma empresa, calcular os gastos 

para que a empresa não fique no vermelho, garantindo assim um patrimônio líquido 

favorável e garante a circulação de informações por meio de publicações em jornais, 

sites, revistas, entre outros. 

Conforme Padoveze (1997) o balanço patrimonial é o responsável por trazer 

todas as operações da empresa, sendo elas positivas ou negativas. Já para Barros 

(2002) o balanço patrimonial é uma representação gráfica do patrimônio, ele 

demonstra os resultados em dois grupos: ativo e passivo. O ativo é composto por 

bens e direitos e o passivo é composto pelas obrigações. Sendo assim, podemos ver 

que os dois autores entram em um consenso, para eles o patrimônio é o objeto de 

estudo da contabilidade. 

Padoveze (1997) avaliação dos estoques é considerada uma forma de 

diminuir os gastos desnecessários da empresa, tendo um planejamento no controle 

das entradas e saídas de produtos, de forma que não se perca mercadorias por 

motivos adversos como, por exemplo, vencimento da data de validade ou pouca 

demanda. O autor é bem claro na forma de expressar seu conhecimento e tem como 

principio manter um custo relativamente baixo da  empresa para reduzir impactos 

financeiros.  

De acordo com o autor mencionado acima, a demonstração de resultados é 

criticada pelo fato de que a moeda corrente tem grande variação de valor,  gerando 

alguns problemas na avaliação dos valores das despesas e receitas. Já IBRACON 

(NPC 27) tem uma opinião contrária, para ele a demonstração de resultados é uma 

forma de fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira na entidade, 

sendo útil para as tomadas de decisões.  

Rios (2009) explica que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e 

obrigações, ele mostra que os bens podem ser divididos em 4 grupos que são eles: 



 

 
 

 
 

Bens móveis, bens imóveis, bens tangíveis e bens intangíveis. E Souza (2014) 

acrescenta que esse mesmo conjunto pode ser dividido em 2 grupos: Ativos e 

passivos. Portanto, os dois autores se auxiliam, tornando o pensamento quase o 

mesmo, gerando um maior conhecimento sobre o assunto. 

Souza (2014) patrimônio líquido é a apuração dos bens, direitos e 

obrigações que a entidade tem, ele nos mostra a diferença entre o ativo e o passivo, 

dizendo se a empresa esta com margem de lucro ou prejuízo. E isso pode ser obtido 

através do calculo: bens + direitos - obrigações. 

Todos os autores citados acima têm grande influência para o crescimento e 

desenvolvimento da contabilidade, pois suas ideias se completam, mesmo quando a 

uma discordância, pois assim podemos analisar as diversas opiniões e logo ter um 

desenvolvimento intelectual para a contabilidade e outras áreas.  

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que as empresas estão em constantes mudanças, cada vez mais 

necessitam de controles precisos e de informações sobre seu negócio para adequar 

as suas operações às novas situações. 

O controle nos estoques é fundamental para que o empresário tenha um 

balanço positivo no final de seu ano, sem grandes perdas ou prejuízos, assim ele 

terá mais fundos de investimentos para melhorar a sua estrutura e 

consequentemente aumentar a margem de lucro. 

A contabilidade empresarial tem grande importância na administração da 

entidade, pois auxilia o gestor na tomada de decisões, orientando nas principais 

funções do gestor que é o planejamento da empresa, pois através dele ocorre a 

maior parte dos serviços, que é a criação de métodos e a organização do correto 

funcionamento da empresa e calcula o patrimônio líquido da empresa.  
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