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RESUMO  

O presente artigo visa identificar e apresentar a contabilidade comercial, que mede o 

patrimônio da empresa (conjunto de bens, direitos e obrigações) abordando como 

tema principal as operações com mercadorias e as suas respectivas etapas, 

aplicado em empresas comerciais. A partir deste estudo verificou-se como a 

contabilidade comercial e todas as suas etapas são de suma importância para a 

empresa na qual está ingerida, pois com ela os administradores / que tomam 

decisões consegue fazer análise sobre qual atitude é mais adequada para empresa 

a ser tomada. Uma fase que trouxemos detalhada é o estoque, pois com ele pode-

se presumir gastos excessivos e despesas com os devidos produtos/mercadorias 

trabalhados e a partir disto consegue elaborar relatórios sobre os tributos que 

incidem em todas as etapas com as mercadorias da empresa, tanto na entrada 

quanto na saída das mercadorias, podendo gerar lucro através de todo 

planejamento estratégico da contabilidade comercial. Utilizamos artigos científicos, 

livros e sites de pesquisa como base para nosso estudo. Foram utilizadas a 

pesquisa bibliográfica e a exploratória a partir do estudo de campo. 
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INTRODUÇÃO  

A contabilidade é uma parte fundamental para as empresas, pois através 

dela que conseguimos informações necessárias para os administradores tomarem 

as decisões corretas. É impossível viver sem a contabilidade, podendo causar uma 

tamanha desordem nas empresas/escritórios/entidades. Ela justamente surgiu pela 

necessidade de controle precisando estar sempre em constante mudança e 

inovação. 

 Neste artigo traremos mais especificado a respeito da contabilidade 

comercial que é uma subdivisão da contabilidade e tem por meta registrar, resumir, 

classificar, comunicar os fatos financeiros e medir o seu patrimônio (conjunto de 

bens e direitos) da empresa comercial, que o objetivo desta e aproximar o produtor 

do consumidor. Assim sua principal atividade é resumida na compra e venda de 

mercadorias.  

              A lei 6.404/76 estabelece que o estoque de mercadorias deva ser avaliado 

pelo custo de aquisição ou pelo valor de mercado, dos dois o menor valor. Se o valor 

de mercado for menor que o custo de aquisição, a empresa deverá registrar uma 

provisão para ajuste de estoque ao valor do mercado. 

As principais atividades que devem se ter mais atenção na empresa 

comercial é a compra de mercadoria que representa a entrada de mercadorias no 

estoque e a venda de mercadoria que representa a saída do estoque,  em ambas as 

partes tanto na compra quanto na venda são incidentes os tributos, que sobre as 

compras em regra são Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços (ICMS), e Imposto sobre Produtos Industrializado (IPI), e nas vendas são 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto sobre Produtos 

Industrializado (IPI), Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços (ICMS).  

ICMS é um tributo que incide sobre a movimentação de produtos como 

eletrodomésticos, serviços de transporte e de comunicação. IPI é um imposto sobre 

produtos industrializados nacionais e estrangeiros e ISSQN é o imposto sobre 

serviços de qualquer natureza de competência dos Municípios e do Distrito Federal.  



 

 
 

 
 

Com tudo isso, vê que a contabilidade comercial ordena as atividades 

contábeis da empresa, que feito corretamente pode-se ter sucesso e trazendo 

melhorias, lucros com segurança e podendo maximizar sucesso.  

Considerando a importância da contabilidade no funcionamento das 

empresas, o objetivo geral deste trabalho é identificar e apresentar as etapas que 

envolvem mercadorias na contabilidade comercial.  

Assim, trazemos como objetivo específico para redigimos este artigo 

identificar primeiramente se é empresa comercial, tivemos que avaliar qual o tipo de 

controle de estoque é mais adequado com o tipo de mercadorias/produtos 

trabalhados, pois o estoque é um bem e faz parte do patrimônio da empresa, criando 

assim um plano de ação para um melhor aproveitamento do mesmo, conseguindo 

através disto analisar custos de mercadorias, ter um controle de estimativa de 

vendas e ter um melhor desempenho no gerenciamento da empresa. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1 CONTABILIDADE COMERCIAL 

 

Nosso objetivo, nesta obra, é estudar a Contabilidade voltada para as 

empresas comercias.  

Segundo Osni Moura Ribeiro (2009), a Contabilidade Comercial é um ramo 

da Contabilidade que controla toda a movimentação do Patrimônio de empresas 

comerciais, é a analise dos bens, direitos e obrigações que a mesma possui. 

Empresa comercial é aquela cujo objetivo é aproximar o produtor do consumidor. 

Seu enfoque está em operações de compra e venda de mercadorias. Essas 

operações entendem-se como Comércio, sendo uma atividade primordial de todos 

os países do globo. 

A atividade comercial é muito antiga, sendo datada desde a antiguidade e 

sendo praticada em diversos locais por várias civilizações. O comércio tomou um 

grande impulso no século XV com as chamadas expedições para o novo mundo, 

onde os povos colonizadores viajavam atrás de riquezas e especiarias para 

negociarem. Porém a primeira forma de comércio era o escambo, um de cada 



 

 
 

 
 

família produzia algo e logo em seguida era feito a troca mão a mão por uma 

mercadoria que precisassem. Com o passar do tempo para facilitar o sistema de 

trocas criou-se a moeda. 

 

 

 

1.2 CONCEITO DE MERCADORIAS 

 

Mercadorias são artigos adquiridos pelo comercio para a revenda em 

estabelecimentos varejo e atacado. Toda empresa em funcionamento precisa de 

mercadorias, para isso é necessário efetuar a compra da mercadoria.  

Para Fernanda Aparecida Santos Pereira e Rafael Silva Pinto (2016), a 

compra de mercadoria constitui-se em uma ferramenta importante, pois, com ela 

inicia-se o ciclo operacional e análise dos custos nas empresas, como exemplo: 

impostos e fretes. A forma com que a mercadoria será adquirida, à vista ou a prazo, 

sempre interfere no custo de aquisição, através dos descontos, receitas e despesas 

com vendas. Ao analisar as disponibilidades financeiras, o comprador irá decidir a 

forma ideal para esta aquisição, neste momento, a forma de pagamento é uma 

ferramenta a favor da empresa. A compra à vista oferece possibilidades de custos 

menores o que trará um diferencial para a empresa, quando comparada ás 

empresas que não estão com as contas, caixas, bancos, fornecedores, clientes, 

capital de giro, entre outras, planejados adequadamente. 

Na visão de Osni Moura Ribeiro (2009), as empresas que fornecem 

mercadorias para as empresas comerciais são conhecidas como empresas 

fornecedoras ou fornecedores. A empresa comercial pode comprar mercadorias de 

seus fornecedores à vista ou a prazo. Nas compras a vista, o pagamento é feito no 

ato; nas compras a prazo, cria-se obrigação para pagamento futuro.  

 

 

1.3 FATOS QUE ALTERAM O VALOR DAS COMPRAS 

 

Os fretes e seguros alteram o custo de aquisição das mercadorias. Além 

desses itens devem ser considerados e contabilizados para fins de apuração de 



 

 
 

 
 

estoque descontos incondicionais sobre compras, que são descontos obtidos no 

momento da aquisição do produto. O saldo desta conta deve ser encerrado a crédito 

da conta Compras, obtendo-se, assim, o valor líquido destas.  

Abatimento sobre compras são valores que reduzem o preço de aquisição 

em função de eventos ocorridos após a operação. Os abatimentos são provenientes 

de diferença de tipo, qualidade, quantidade, peso ou qualquer outro fator que esteja 

em desacordo com o pedido ou com a nota fiscal de compra. Contabilmente, o 

abatimento sobre compra é conta retificadora de compra. 

Devolução de compras de mercadorias adquiridas para revenda ou matéria-

prima, resultando na diminuição das compras realizadas. Podem ser contabilizadas 

como Compras Canceladas.  

 

 

1.4 ESTOQUE 

 

É um dos itens do ativo circulante da empresa mais importante, pois através 

dele que é feita a gestão de custos (onde é determinado os valores das 

mercadorias, matérias-primas, produtos prontos ou em fase de fabricação a serem 

vendidas). No caso da contabilidade comercial seria apenas de mercadorias prontas 

e disponíveis para venda. 

Os métodos de avaliação de estoque afeta diretamente o balanço 

Patrimonial e a Demonstração de Resultados Econômicos no período contábil, pode-

se com ele também ter auxílios na tomada de decisões dos gestores. 

Como a empresa adquire mercadorias em períodos diferentes, os preços de 

aquisição destas mercadorias podem sofrer variações quanto à inflação, transporte, 

demanda, entre outros. Para isso, existem os critérios de avaliação, para auxiliar no 

controle melhor do produto armazenado, atribuir valores as mercadorias e ter 

calculado a base de lucro esperado. 

 

A ausência gerencial de informações de custos pode ocasionar na tomada 
de decisões equivocadas, resultando em redução da vantagem competitiva, 
decorrente da falta de conhecimento sobre procedimentos, fornecedores, 
consumidores, produtos, colaboradores e demais atividades da empresa. 
(DIAS, 2010, p. 56) 

 



 

 
 

 
 

Existem vários métodos e critérios de avaliação de estoque, os principais 

são: PEPS, UEPS e preço médio. 

PEPS: primeiro que entra e primeiro que sai. Ou seja, são baixados e 

vendidos os primeiros produtos que entram e assim por diante com os demais. 

UEPS: último a entrar e o primeiro a sair. Ou seja, são vendidos e dados 

baixos nas mercadorias mais recentes. 

Custo médio: Pode ser móvel ou fixo. O custo a ser centralizado representa 

uma media dos custos de aquisição. 

 

 

1.5 IMPOSTOS QUE INCIDEM SOBRE AS MERCADORIAS/PRODUTOS 

 

 

Segundo a CNT lei n° 5.172 art. 16 diz que imposto é o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 

estatal específica relativa ao contribuinte. 

Impostos que incidem sobre as mercadorias:  

Impostos federais, encontrados no artigo 153 da Constituição Federal: 

Inciso I: Imposto sobre Importação (II). Tem como fator gerador a importação 

de produtos e serviços, bens e mercadorias. 

Inciso II: Imposto de Exportação (IE). Tem como fator gerador a saída de 

produto nacional ou nacionalizado do território nacional. 

Inciso III: Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), cobrado nas indústrias. 

Imposto Estadual compreendido no artigo 155, Inciso II: 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). Incide também sobre o 

transporte interestadual e intermunicipal e telefonia. 

Os impostos existem desde a idade medieval, onde trabalhadores 

(camponeses, agricultores) entregam parte da sua colheita e os artesãos seus 

trabalhos para os reis, rainhas ou para senhores feudais. Em troca disso, eles lhe 

ofereciam segurança, estradas, entre outras coisas. Depois desta fase medieval, os 

impostos estiveram presentes nas igrejas como dízimos e nas guerras. Porém de 

princípio não se chamava de impostos, era uma troca de serviços entre eles. Na 



 

 
 

 
 

história não existe uma data correta de arrecadação do mesmo, apenas indícios dele 

em várias épocas. Em estudos diz-se que os impostos organizados e formais foram 

na época que teve início a democracia, houve a distribuição de serviços públicos e 

estatais e até hoje permanece esta ideia, onde pagamos impostos e os governantes 

convertem isso em serviços para a população, disponibilizando saúde, educação, 

segurança e investimentos em obras e infraestrutura pública. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O objetivo desta pesquisa é identificar e apresentar as etapas que envolvem 

mercadorias na contabilidade comercial.  

Para o desenvolvimento deste estudo, a metodologia utilizada foi à pesquisa 

exploratória, que consiste em explorar dados e trazer conceitos visando fornecer 

informações sobre o objeto desta. É uma forma de pesquisa que permite ao 

pesquisador definir o problema em que está trabalhando.  

 
As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
posteriores. De todos os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam 
menor rigidez no planejamento. Habitualmente envolvem levantamento 
bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. 
Procedimentos de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados 
não são costumeiramente aplicados nestas pesquisas. (GIL, 2008, p. 27) 

 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa 

é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 

difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. Muitas vezes as 

pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação mais 

ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, tornam-se necessários seu 

esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão com 

especialistas e outros procedimentos. O produto final deste processo passa a ser um 

problema mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais 

sistematizados.  

 



 

 
 

 
 

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados. Dentre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por 
objetivo estudar as características de um grupo: sua distribuição por idade, 
sexo, procedência, nível de escolaridade, nível de renda, estado de saúde 
física e mental etc. (GIL, 2008, p. 28). 
 

Outras pesquisas deste tipo são as que se propõem estudar o nível de 

atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade, as condições de habitação 

de seus habitantes, o índice de criminalidade que aí se registra etc. São incluídas 

neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e 

crenças de uma população. Também são pesquisas descritivas aquelas que visam 

descobrir a existência de associações entre variáveis, como, por exemplo, as 

pesquisas eleitorais que indicam a relação entre preferência político-partidária e 

nível de rendimentos ou de escolaridade.  

Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da 

existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa 

relação. Neste caso tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima da explicativa. 

Por outro lado, há pesquisas que, embora definidas como descritivas a partir de seus 

objetivos acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do problema, o 

que as aproxima das pesquisas exploratórias.  

As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática. São também as mais solicitadas por organizações como instituições 

educacionais, empresas comerciais, partidos políticos, entre outros. 

Buscamos alcançar a pesquisa exploratória através da leitura de teóricos 

que falam sobre o assunto. A partir dos seguintes teóricos compreende-se que a 

contabilidade comercial serve como meio para guiar os usuários internos e externos 

ao uso correto de dados para aplicar em alguma área de uma organização ou 

somente para o conhecimento. Os dados coletados seriam informações pertinentes 

ao assunto, sendo o foco do artigo mostrar a importância da contabilidade em uma 

organização e o gerenciamento de mercadorias e os impostos utilizados nas 

mesmas. 



 

 
 

 
 

O estudo visa contribuir para o desenvolvimento da sociedade e deve ser 

aplicado em outros tempos e lugares, pois foi utilizados conceitos de organizações 

comerciais, mercadorias e impostos, assuntos de importância para a formação e o 

crescimento de uma empresa, sendo ela um dos fatores que gera lucro e giro na 

economia global. 

A partir de informações coletadas nessa pesquisa, que se baseia no 

conceito de contabilidade comercial, mercadorias e impostos, a abordagem do 

problema foi realizada por uma pesquisa qualitativa com objetivo em analise de fatos 

por meio de observações e registros. 

Goldenberg (Apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.31) fala que a pesquisa 

qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Os 

pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências 

sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os 

pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo vida 

social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que 

seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa. 

 

 

3 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

A Contabilidade Comercial é um ramo das Ciências Contábeis que estuda o 

controle do patrimônio da empresa a fim de oferecer informações necessárias para a 

tomada de decisões. Com o resultado da pesquisa vimos que à contabilidade 

comercial se bem inserida na empresa e trabalhada corretamente trás de certa 

forma uma visão ampla de tudo que se tem na empresa e facilidade para os 

gestores atuarem, e também pode gerar uma oportunidade de aumento de 

lucratividade e crescimento da mesma.  

 “A Contabilidade Comercial é a ciência que estuda os fenômenos ocorridos 

no patrimônio das entidades”. Franco (Apud Rodrigues, 2012). E para Orrú 

apud (1190, p. 58), “Contabilidade Comercial é a ciência que estuda e 

controla o patrimônio das empresas”. (TRABALHOS FEITOS, 2012). 



 

 
 

 
 

Já Antônio das Graças Alves Ferreira (Contabilidade Comercial 2008) 

destaca que a Contabilidade Comercial terá por finalidade mostrar as variações 

verificadas no patrimônio, em virtude da realização das operações de compra e 

venda. 

Analisando os autores suas diferentes épocas constaram que mesmo com o 

decorrer do tempo as ideias centrais á respeito do conceito de contabilidade 

comercial ainda são os mesmos. Foi-se acumulando conhecimentos sobre ela, 

conforme processo evolutivo da contabilidade, sofrendo evolução na maneira como 

lidar com a contabilidade comercial, modernização nos métodos aplicados, mas 

mesmo assim ele ainda continua com mesma função.  

A contabilidade é uma das áreas que se encontra em constante mudança, 

motivada pelo crescimento da economia que entra os impostos de mercadorias e da 

globalização que envolve novas tecnologias e conhecimentos. Ela está deixando de 

ser apenas uma forma de controle burocrático de uma instituição para se tornar um 

aliado da entidade, trazendo importantes informações para a tomada de decisões.  

Para que um contador não se saia prejudicado, ele não deve só preocupar-

se por cumprirem suas obrigações fiscais e tributárias de clientes, é necessário que 

o profissional estude também constantemente as mudanças ao seu redor para 

sempre se manter dinâmico e eficaz, essa será a resposta para o sucesso ou o 

fracasso. 

Cabe agora à sociedade futura ter um desenvolvimento adequado e 

estruturado para ter necessidades que a contabilidade possa satisfazer com seus 

novos conceitos criados e uma visão sempre ampla e direta de todas as pessoas 

que utilizam dela, isso servirá para o profissional contábil identificar respostas para 

as perguntas cada vez mais rápidas em sua volta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A contabilidade é ciência que estuda as variações ocorridas no patrimônio 

da empresa. Com a realização deste artigo vimos que uma das subdivisões da 

contabilidade que é de suma importância para a vida e funcionamento da empresa é 

a contabilidade comercial, que trás para os administradores informações necessários 



 

 
 

 
 

sobre os bens, direitos e obrigações da empresa, ou seja, ela mede o patrimônio da 

empresa.  

A partir da contabilidade comercial aprofundamos os estudos nas operações 

com mercadorias (compra e venda de mercadorias que está inserido no controle de 

estoque, e as tributações sobre as mercadorias e produtos, tanto na compra quanto 

na venda). Dentro da empresa comercial o controle de estoque é fundamental, pois 

através dele se consegue ter uma visão de todos os produtos/mercadorias da 

empresa, o que se pode reduzir nas compras, o que se pode comprar mais, pode-se 

ter um planejamento estratégico em relação a preços e trazendo assim possíveis 

lucros para a empresa e com isso fazer uma analise e gerar relatório de gastos das 

obrigações tributárias. 

 Assim, concluímos que com a contabilidade comercial na empresa, através 

de todas as etapas inseridas corretamente, os administradores e contadores 

conseguem tomar as decisões necessárias e devidas para a empresa comercial, 

com maior qualidade e segurança e com mínimo possível de erros, trazendo maiores 

chances de sucesso.   
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