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Contabilidade A02

Você verá

por aqui...

Objetivo

D
epois de ter visto, na aula 1, um pouco da história da Contabilidade, sua 
aplicação nas empresas e o envolvimento dos profi ssionais nessa ciência, nos
deteremos, nesta aula, à apresentação do patrimônio e, a partir deste, veremos 

a equação patrimonial como um elemento do equilíbrio econômico; o que é patrimônio;
o que são bens, direitos e obrigações no universo empresarial e outros elementos que
auxiliam na concepção e formação do patrimônio.

  Entender o que é patrimônio.

  Identifi car os componentes do patrimônio.

  Defi nir os elementos básicos do ativo e do passivo.
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Para começo 

de conversa…

O gerente do Banco do Nordeste pergunta ao Sr. José Cavalcanti, proprietário de um 
supermercado.

- Qual o seu patrimônio?

Sr. José Cavalcanti, responde:

- Primeiramente tenho que consultar a Contabilidade. Para poder te dar essa resposta.
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Conversando sobre 

patrimônio

Você agora vai estudar o objeto da Contabilidade, que é o patrimônio. Mas, o que vem
a ser o objeto de uma ciência? O objeto delimita o campo de atuação de uma ciência. 

Na Contabilidade, o objeto é sempre o patrimônio.

Já sei que você irá fazer outra pergunta: “O que é patrimônio?”

Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, portanto o
acompanhamento dos acontecimentos que interferem na sua composição é de suma
importância, para que se possa analisar a saúde fi nanceira da empresa.

A seguir, veja o que são cada um dos itens que defi nem o patrimônio:

  BENS –  é tudo que é útil para a empresa, desde que possa ser avaliado
monetariamente. Por exemplo, dinheiro, máquinas, mercadorias, veículos,
imóveis entre outros.

  DIREITOS –  são os valores pertencentes à empresa, mas que estão em poder de–

terceiros. São as contas a receber.

  OBRIGAÇÕES –  são as dívidas da empresa. Como por exemplo, a conta de–

fornecedores, duplicatas a pagar, empréstimos a pagar entre outras.

Exercício resolvido 1

Verifi que o valor do patrimônio de uma empresa, conforme os dados a 
seguir:

Dinheiro 30.000,00

Máquinas 100.000,00

Veículos  50.000,00

Duplicatas a pagar  10.000,00

Duplicatas a receber  30.000,00

Empréstimos a pagar  9.000,00

Para saber qual é o valor do patrimônio, devemos identifi car o que são bens, 
direitos e obrigações.
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DIREITOS

Duplicatas a receber .....................30.000,00

TOTAL ...........................................30.000,00

OBRIGAÇÕES

Duplicatas a pagar ......................10.000,00

Empréstimos a pagar ....................9.000,00

TOTAL ...........................................19.000,00

Solução:

Com os dados acima, podemos dizer que seu patrimônio é de:

BENS = 180.000,00

DIREITOS = 30.000,00

OBRIGAÇÕES = 19.000,00

OBS:  O patrimônio é composto tanto dos elementos positivos (bens e 
direitos) como dos elementos negativos (obrigações).
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No mais devemos lembrar que qualquer fato que altere ou não o patrimônio de uma
empresa deverá obrigatoriamente ser contabilizado, ou seja, registrado. E que é enorme
a quantidade de transações que as empresas fazem.

Formação do 

Patrimônio Inicial

O patrimônio de uma empresa inicialmente é formado pela aplicação de dinheiro, que
também recebe o nome de capital, que é a quantia entregue pelos sócios ou proprietários
da empresa para que esta inicie suas atividades. Essa quantia é chamada de capital
próprio.

A empresa também poderá obter recursos emprestados por terceiros, através de
fi nanciamentos ou empréstimos concedidos pela rede bancária. Esses recursos são
denominados de capital de terceiros.

É isso que a Contabilidade
faz? Parece muito simples.

1Praticando...

1.  Faça uma relação dos bens, direitos e obrigações, com respectivos 
valores, que formam o patrimônio de sua família.
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Responda aqui

Ativo e Passivo

A Contabilidade convencionou nomes para o conjunto de bens, direitos e obrigações 
que constituem o patrimônio de uma empresa.

O ativo corresponde ao conjunto de bens e direitos e o passivo corresponde às 
obrigações.

No passivo, teremos dois tipos de obrigações. As obrigações com terceiros e as 
obrigações com os sócios ou proprietários que denominamos de capital.

 ATIVO PASSIVO

Bens + Direitos Obrigações

A partir de agora, podemos verifi car o que ocorre com a representação do patrimônio 
de uma empresa quantitativa e qualitativamente. Veja os exemplos abaixo.



Exemplo 1
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Formação do patrimônio inicial de uma empresa pela entrega de 
R$ 200.000,00 em dinheiro para a formação do capital inicial.

ATIVO PASSIVO

Caixa ....................... 200.000,00 Capital ................... 200.000,00

Total......................... 200.000,00 Total ...................... 200.000,00

Compra à vista de máquinas no valor de R$ 30.000,00

ATIVO PASSIVO

Caixa .......................... 170.000,00 Capital ................... 200.000,00

Máquinas .................... 30.000,00

Total ........................... 200.000,00 Total ...................... 200.000,00

Compra de mercadorias a prazo no valor de R$ 50.000,00

ATIVO PASSIVO

Caixa ............................ 170.000,00 Fornecedores .............. 50.000,00

Máquinas ...................... 30.000,00 Capital ...................... 200.000,00

Mercadorias ................. 50.000,00

Total ............................ 250.000,00 Total ......................... 250.000,00

Obtenção de um empréstimo no Banco do Brasil no valor de R$ 100.000,00.

ATIVO PASSIVO

170.000,00 Fornecedores ................ 50.000,00

Banco conta movimento.... 100.000,00 Empréstimos a pagar ... 100.000,00

Máquinas ......................... 30.000,00 Capital ........................ 200.000,00

Mercadorias ..................... 50.000,00

Total ............................... 350.000,00 Total ........................... 350.000,00

Sobre as demonstrações dos gráfi cos patrimoniais, apresentados no exemplo 1,
podemos notar:

a) Formação inicial do patrimônio, quando os sócios entregaram a importância de
R$ 200.000,00.

O ativo fi cou com a conta Caixa (representa o dinheiro da empresa) que é um bem
e, portanto, um ativo. E o passivo, com a conta de capital (é uma obrigação) que
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a empresa tem para com os proprietários que colocaram dinheiro para que ela 
começasse a existir.

b) Compra de máquinas à vista no valor de R$ 30.000,00

A conta Caixa diminuiu, porque houve a saída de dinheiro para o pagamento da 
máquina. E a conta Máquina, que é um bem, portanto um ativo, aparece com o seu 
valor de compra.

c) Compra de mercadorias a prazo no valor de R$ 50.000,00

No ativo, a conta caixa e a conta máquinas permanecem com os mesmos valores. 
Surge a conta de mercadorias, que é um bem e, portanto, um ativo, com o valor 
correspondente a sua compra. No passivo, surge a conta de fornecedores (que é 
uma obrigação) já que a compra da mercadoria foi feita a prazo.

d) Obtenção de empréstimos no valor de 100.000,00

No ativo, surge a conta de Banco conta movimento (que representa o dinheiro que 
a empresa tem no banco) no valor do empréstimo. E no passivo, surge a conta de 
Empréstimos a pagar (uma obrigação) que a empresa tem com o Banco que lhe 
concedeu o empréstimo.

Ficou mais fácil de entender?  
Acredito que sim. 

Mas isto só foi possível depois 
que você aprendeu a diferença 

entre o Ativo e o Passivo.

Abaixo vamos analisar outra situação hipotética. Imagine a seguinte situação:

“João e Maria resolveram abrir uma loja para vender roupas femininas
e masculinas. Para a formação inicial do capital, eles investiram a
importância de R$ 100.000,00, sendo que R$ 80.000,00 em dinheiro e 
R$ 20.000,00 em um imóvel onde irá funcionar a loja.”
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ATIVO PASSIVO

Caixa  ................................. 80.000,00 Capital ................... 100.000,00

Imóvel  ............................... 20.000,00

Total  ................................ 100.000,00 Total ....................... 100.000,00

O Ativo é composto pelas contas Caixa e Imóvel (que representam bens) e o Passivo
pela conta Capital (que é a obrigação que a empresa tem para com João e Maria), ou
seja, os proprietários.

Logo em seguida, foram feitas outras operações, como você pode observar na seqüência:

a)  Compra de móveis e utensílios no valor de R$ 20.000,00, nas seguintes condições:
40% foi pago à vista e o restante a prazo, conforme duplicata de nº 001.

 ATIVO  PASSIVO

Caixa ................................. 72.000,00 Duplicatas a pagar .....r 12.000,00

Imóvel  ............................... 20.000,00 Capital .................... 100.000,00

Móveis e Utensílios ............ 20.000,00

Total ................................. 112.000,00 Total ....................... 112.000,00

No Ativo, houve diminuição do valor da conta Caixa em virtude do pagamento de R$

8.000,00 e surgiu a conta de Móveis Utensílios pelo valor total de compra. No passivo,
apareceu a conta de duplicatas a pagar no valor da dívida correspondente à parte a
prazo da compra dos Móveis e Utensílios. Como fi cou explícito, o valor correspondente
à parte a prazo foi feita mediante duplicata. A conta debitada fi cou sendo Duplicatas a
pagar, que é uma conta similar à conta de fornecedores.

b) Compra de mercadorias à vista no valor de R$ 10.000,00

 ATIVO  PASSIVO

 .................................. 62.000,00 Duplicatas a pagar .... 12.000,00

Imóvel  ................................ 20.000,00 Capital ................... 100.000,00

Móveis e Utensílios  ............. 20.000,00

Mercadorias ........................ 10.000,00

Total ................................. 112.000,00 Total ....................... 112.000,00

No Ativo, a conta caixa diminui, já que houve saída de dinheiro para pagar a compra de
mercadorias. A conta de Mercadorias entra para o Ativo no valor da compra efetuada.
E o Passivo continua igual ao da confi guração anterior.
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c) Suponhamos que houve venda de mercadorias no valor de R$ 4.000,00 nas seguintes
condições: 50% foi recebido à vista e o restante a prazo mediante duplicata 002.

 ATIVO  PASSIVO

Caixa ........................................... 64.000,00 Duplicatas a pagar ...... 12.000,00

Imóvel .........................................  20.000,00 Capital ...................... 100.000,00

Móveis e Utensílios ...................... 20.000,00

Mercadorias ...................................  6.000,00

Duplicatas a receber ...................... 2.000,00

Total ........................................... 112.000,00 Total  .......................... 112.000,00

No ativo, a conta Caixa recebeu mais R$ 2.000,00 pelo recebimento da parte à vista 
pela venda da mercadoria. A conta de Mercadorias diminui porque houve saída no valor 
de R$ 4.000,00 e surge uma conta chamada de Duplicatas a Receber (que é um direito) 
pela parte correspondente da venda a prazo. O Passivo não sofreu alteração.

d) Empréstimo obtido no valor de R$ 70.000,00

ATIVO PASSIVO

Caixa............................................ 64.000,00 Duplicatas a pagar ....... 12.000,00

Banco conta movimento ................70.000,00 Empréstimos a pagar ....r 70.000,00

Imóvel ......................................... 20.000,00 Capital ...................... 100.000,00

Móveis e Utensílios ...................... 20.000,00

Mercadorias .................................. 6.000,00

Duplicata a receber ....................... 2.000,00

Total ...........................................182.000,00 Total .......................... 182.000,00

No Ativo, surge a conta Banco Conta Movimento e, no Passivo, Empréstimos a Pagar, 
referente à obrigação que a empresa adquiriu em virtude do empréstimo obtido.

e) Pagamento da duplicata 001

ATIVO PASSIVO

Caixa................................................... 52.000,00 Empréstimos a pagar ......r 70.000,00

Banco conta movimento ........................70.000,00 Capital .........................100.000,00

Imóvel ................................................. 20.000,00

Móveis e Utensílios ...............................20.000,00

Mercadorias.......................................... 6.000,00

Duplicatas a receber .............................r 2.000,00

Total................................................... 170.000,00 Total ........................... 170.000.00
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A conta Caixa diminui em razão do pagamento da duplicata.

A conta de Duplicatas a Pagar desaparece do Passivo, pois a mesma, depois do
pagamento, fi cou com o saldo zero.

f)  Compra de Veículos no valor de R$ 30.000,00, sendo que R$ 10.000,00 foi pago à vista
mediante cheque do Banco do Brasil e o restante a prazo conforme duplicata nº 003.

 ATIVO  PASSIVO

Caixa .......................................... 52.000,00 Empréstimos a pagar ...........r 70.000,00

Banco conta movimento ................ 60.000,00 Duplicatas a pagar ...............r 20.000,00

Imóvel ........................................ 20.000,00 Capital ..............................100.000,00

Móveis e Utensílios ....................... 20.000,00

Mercadorias ..................................  6.000,00

Duplicatas a receber .......................r 2.000,00

Veículos........................................ 30.000,00

Total........................................... 190.000,00 Total ................................ 190.000,00

No Ativo, a conta Banco Conta Movimento diminuiu porque o pagamento da parte à vista 
pela compra do veículo (veja conta Veículo, no Ativo) foi feita com cheque do Banco do
Brasil e, no Passivo, surgiu uma conta Duplicata a Pagar referente à obrigação que a 
empresa contraiu pela compra de um veículo, pois a compra foi no valor de R$ 30.000,00; 
pagou R$ 10.000,00 e fi cou devendo R$ 20.000,00.

g) Recebimento da duplicata 002.

ATIVO PASSIVO

Caixa  ..........................................  54.000,00 Empréstimos a pagar ..........r 70.000,00

Banco Conta Movimento ................ 60.000,00 Duplicatas a pagar ..............r 20.000,00

Imóvel .......................................... 20.000,00 Capital .............................100.000,00

Móveis e Utensílios ....................... 20.000,00

Mercadorias.................................... 6.000,00

Veículos........................................ 30.000,00

Total ........................................... 190.000,00 Total .................................190.000,00

No Ativo, a conta Caixa aumentou, porque recebeu 2.000,00 da conta de Duplicatas a
Receber, e esta conta desapareceu do Ativo. O Passivo permaneceu sem alteração.
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Praticando...

1.  

Passivo, cada conta a seguir:

CONTAS ATIVO PASSIVO

Duplicatas a pagar

Caixa

Empréstimos a receber

Máquinas e equipamentos

Duplicatas a receber

Empréstimos a pagar

Banco Conta Movimento

Veículos

Móveis e Utensílios

Capital

Imóveis

2

Leituras Complementares

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE - FEA/USP. Contabilidade 

introdutória. 9. ed. São Paulo: Atlas,1998. (Equipe de professores).

Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a construção dos gráfi cos patrimoniais 
e/ou sobre como realizar a análise dos mesmos, procure, em uma biblioteca mais 
próxima de sua casa, a obra:

Nesta aula, tivemos a oportunidade de começar a entrar no universo da 
Contabilidade, com a formação inicial do patrimônio e começando a conhecer 
a terminologia contábil.
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1. Assinale a alternativa correta:

Patrimônio é:

(  ) o passivo (  ) o ativo (  ) o capital (  ) o conjunto de bens, direitos e obrigações

O conjunto de bens e direitos de uma empresa denomina-se:

(  ) capital (  ) ativo (  ) passivo (  ) patrimônio

O passivo de uma empresa é constituído:

(  ) pelos bens e direitos (  ) pelo patrimônio (  ) pelas obrigações (  ) pelo capital

2. Distribuir no gráfi co patrimonial

a) Investimento inicial de capital em dinheiro no valor de R$ 250.000,00.

ATIVO PASSIVO

b) Compra de mercadorias à vista no valor de R$ 30.000,00.

ATIVO PASSIVO

c) Compra de Máquinas no valor de R$ 20.000,00, sendo que 40% foi pago à
vista e o restante a prazo, conforme duplicata 001.

ATIVO PASSIVO

d) Obtenção de empréstimo no Banco do Nordeste no valor de R$ 100.000,00.

ATIVO PASSIVO
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e) Suponhamos que a empresa vendeu mercadorias no valor de R$15.000,00, 
sendo que R$ 5.000,00 foi recebido à vista e o restante a prazo, mediante 
duplicata 002.

ATIVO PASSIVO

f) Pagamento da duplicata 001 mediante cheque do Banco do Nordeste.

ATIVO PASSIVO

g) Recebimento da duplicata 002.

ATIVO PASSIVO

h) Pagamento em dinheiro referente a 25% do empréstimo obtido.

ATIVO PASSIVO

i) Compra de Móveis e Utensílios no valor de R$ 32.700,00 a prazo, conforme
duplicata de 003.

ATIVO PASSIVO

Referências

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE - FEA/USP. ContabilidadeP
introdutória. 9. ed. São Paulo: Atlas,1998. (Equipe de professores).

SOUZA, Luis Carlos. Contabilidade ao alcance de todos. Curitiba: Juruá, 2006.
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Anotações
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Anotações
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