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Você verá

por aqui...

Objetivo
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  Conceituar o que seja patrimônio líquido.

  Identifi car as situações típicas do patrimônio líquido.

  Analisar as variações patrimoniais.

  Classifi car os fatos administrativos.

Nesta aula, você verá o que é patrimônio líquido, como analisar as variações patrimoniais Nesta aula você verá o que é patrimônio líquido como analisar as variações patrimoniais
qualitativamente e quantitativamente, ou seja, o que essas modifi cações poderão 
acarretar na contabilidade.

Verá, também, algumas situações típicas do patrimônio líquido e como classifi car os 
fatos administrativos.

Esta disciplina foi estruturada para que os conceitos fossem surgindo pouco a pouco 
e como há uma interligação entre os assuntos abordados em diferentes aulas, 
possivelmente você terá que rever as aulas anteriores.

Ao fi nal desta aula, você pode verifi car sua aprendizagem respondendo às atividades 
propostas na seção de Auto-avaliação.
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Para começo 

de conversa…

Roberto estava estudando para um concurso quando encontrou a expressão patrimônio 

líquido em uma das questões que tentava resolver. Ficou ansioso e perguntou à primeira
pessoa conhecida que encontrou:

– Cara, você sabe o que é patrimônio líquido?

Ricardo, primo de Roberto, não teve dúvidas e respondeu rapidamente:

– Sei lá... Deve ser o estoque de água mineral do mercadinho!

Para saber o que dizer quando precisar responder a uma pergunta como essa, fi que 
atento aos conceitos que apresentaremos nesta aula.
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Aprendendo a analisar 
variações patrimoniais 

Nas aulas anteriores, você aprendeu o conceito de Patrimônio. De uma maneira simples, 
podemos resumir o seguinte: Patrimônio é tudo que faz parte dos bens, direitos e
obrigações de uma empresa.

Lembre-se de que:

Os bens de uma empresa podem ser compostos pelos móveis e utensílios de uso da 
empresa, pelos estoques de mercadorias, por seus veículos, instalações prediais e 
equipamentos da empresa, pelo dinheiro depositado em caixa, etc.

Os direitos de uma empresa são compostos por tudo que pertence à empresa, mas que 
não está em sua posse, em dado momento. Podemos citar como exemplo as contas a 
receber (de clientes ou não), as duplicatas a receber, entre outros.

As obrigações de uma empresa são compostas por tudo que a empresa tem a pagar,
como empréstimos a pagar, fornecedores, duplicatas a pagar, só para citar alguns 
exemplos.

O conceito de Patrimônio Líquido vem, em parte, do conceito de Patrimônio. Agora, 
observe um exemplo para entender um pouco mais.

Considere uma empresa onde foram realizados os seguintes registros:

Exemplo 1

Quadro 1 – Balanço Patrimonial

ATIVO PASSIVO

Caixa 80.000,00

Banco conta Movimento 8.000,00 Fornecedores 5.000,00

Máquinas e Equipamentos 20.000,00 Empréstimos a pagar 8.000,00

Mercadorias 5.000,00 Capital 100.000,00

Total 113.000,00 Total 113.000,00
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Observando o quadro acima, veja que no lado do Passivo existem dois
tipos de obrigações, que são obrigações com terceiros (fornecedores 
e empréstimos a pagar) e a obrigação com os sócios ou proprietários

(capital), que é a parte realmente pertencente aos sócios ou proprietários.

Esta última parte é chamada de patrimônio líquido ou situação líquida. A
partir do momento em que as atividades da empresa se desenvolvem, seu
patrimônio líquido pode modifi car-se, pois tanto os lucros não distribuídos
serão somados a ele, como também dele serão diminuídos os prejuízos
que venham a ocorrer.

No quadro abaixo, você terá uma nova representação, uma nova visão do patrimônio, 
deixando em evidência o patrimônio líquido, que poderemos chamar de PL.

Quadro 2 – Balanço Patrimonial

ATIVO PASSIVO

Bens + Direitos Obrigações (com terceiros)

Patrimônio Líquido

No exemplo 1, em que apresentamos um gráfi co patrimonial com valores numéricos, 
você pode observar que o total do Ativo é igual ao total do Passivo. Portanto o patrimônio 
líquido é a diferença (bens + direitos) – (obrigações com terceiros).

BENS 

+

DIREITOS

– =
OBRIGAÇÕES 

COM TERCEIROS

PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

Segundo a Lei das Sociedades Anônimas, as contas que formam o Patrimônio Líquido, são:

  Capital Social

  Reservas de Capital

  Reservas de Reavaliação

  Reservas de Lucros

  Lucros ou Prejuízos

Se houver adiantamentos para um futuro aumento de capital, estes também são 
incluídos no Patrimônio Líquido. 
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Praticando...Praticando... 1

Determine o valor do Patrimônio Líquido (PL) de cada uma das empresas abaixo:

Empresa A Empresa B Empresa C

Bens 50.000,00 130.000,00  70.000,00

Direitos 40.000,00 80.000,00  30.000,00

Obrigações com terceiros 90.000,00 100.000,00  50.000,00

O PL da empresa A = _________________

O PL da empresa B = _________________

O PL da empresa C = _________________

Agora você já sabe identifi car o que é PL (Patrimônio Líquido)

Estudando o 

patrimônio líquido
O Patrimônio Líquido poderá apresentar três situações, como você verá a seguir.

PL POSITIVO – ocorre quando a soma de bens e direitos supera as obrigações para 
com terceiros. É uma situação positiva, também chamada de favorável.

 ATIVO PASSIVO

Bens + Direitos 140.000,00 Obrigações 40.000,00

Patrimônio líquido 100.000,00

Total 140.000,00 Total 140.000,00

PL NEGATIVO – ocorre quando as obrigações para com terceiros superam a soma de
bens e direitos. É uma situação desfavorável, que é chamada também de passivo a 

descoberto.
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 ATIVO PASSIVO

Bens + Direitos 140.000,00 Obrigações 200.000,00

Patrimônio líquido (60.000,00)

Total 140.000,00 Total 140.000,00

PL NULO – ocorre quando a soma de bens e direitos se igualam às obrigações para
com terceiros.

 ATIVO PASSIVO

Bens + Direitos 90.000,00 Obrigações 90.000,00

Patrimônio líquido 0,00

Total 90.000,00 Total 90.000,00

Resumindo:

PL Positivo = bens + direitos maiores que as obrigações c/terceiros
PL NEGATIVO = bens + direitos menores que as obrigações c/terceiros
PL NULO = bens + direitos iguais as obrigações c/terceiros

Praticando...Praticando... 2

Passivo e calcule o PL (patrimônio líquido), indicando se ele é positivo, negativo ou nulo.

EMPRESA A

Caixa ................................................. 100.000,00

Banco conta movimento ..................... 300.000,00

Duplicatas a pagar .............................r 80.000,00

Duplicatas a receber ..........................r 90.000,00

Máquinas e equipamentos.................. 50.000,00

Veículo .............................................. 40.000,00

Empréstimos a pagar .........................r 200.000,00

O PL da empresa A é de R$_________(   ) Positivo (   ) Negativo (   ) Nulo
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  EMPRESA B

Caixa....................................... 120.000,00

Duplicatas a pagar ...................r 180.000,00

Contas a pagar ........................r 70.000,00

Imóveis ................................... 80.000,00

Empréstimos a pagar ...............r 100.000,00

Contas a receber......................r 40.000,00

Empréstimos a receber.............r 110.000,00

O PL da empresa B é de R$ ____________ (   ) Positivo (   ) Negativo (   ) Nulo

EMPRESA C

Caixa................................. 50.000,00

Banco conta movimento ..... 40.000,00

Imóveis ............................. 80.000,00

Duplicatas a pagar .............r 120.000,00

Empréstimos a pagar .........r 90.000,00

Máquinas e equipamentos .. 20.000,00

Fornecedor ........................r 110.000,00

O PL da empresa C é de R$ ___________ (   ) Positivo (   ) Negativo (   ) Nulo

Variações patrimoniais
A Contabilidade registra as variações quantitativas e qualitativas do patrimônio, que 
são provocadas pelos fatos administrativos.

Agora você vai saber o que são atos e fatos administrativos.

Atos administrativos – são todos os procedimentos que no momento em que acontecem, 
não alteram o patrimônio da empresa, como por exemplo, a assinatura de um contrato 
ou o envio de um e-mail ou de uma correspondência, entre outros.

Fatos administrativos – são todos os procedimentos que afetam o patrimônio
quantitativa e/ou qualitativamente, como por exemplo, o pagamento de uma duplicata, 
a aquisição de mercadorias, etc. Estes fatos deverão ser registrados e controlados pela 
Contabilidade.

Um Fato Administrativo pode ser classifi cado como sendo: Permutativo, Modifi cativo 
ou Misto.

Fato Permutativo – É aquele que modifi ca o patrimônio da empresa, apenas nos seus 
componentes, não alterando o patrimônio líquido.
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Veja abaixo exemplos do tema estudado.

  Modifi cativo aumentativo – Recebimento de um aluguel no valor de
R$ 2.000,00

  Situação Inicial com um capital no valor de R$ 100.000,00

Exemplo 2

Exemplo 3

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

Situação Inicial com um capital no valor de R$ 100.000,00.

ATIVO PASSIVO

Caixa  ......................................100.000,00

Patrimônio Líquido

Capital ...............................100.000,00

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

Situação após o fato:

ATIVO PASSIVO

Caixa ....................................... 70.000,00

Máquina e Equipamentos  ......... 30.000,00 Patrimônio Líquido

Capital  ...............................100.000,00

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

Fato modifi cativo – é aquele que modifi ca o patrimônio, alterando o patrimônio líquido. 
O fato modifi cativo pode ser aumentativo, quando o patrimônio líquido aumenta, ou 
diminutivo, quando o patrimônio líquido diminui.

Observe o exemplo a seguir:
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Exemplo 4

ATIVO PASSIVO

Caixa  ......................................100.000,00

Patrimônio Líquido

Capital ...............................100.000,00

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

Situação após o fato:

ATIVO PASSIVO

Caixa  ......................................102.000,00

Patrimônio Líquido

Capital ...............................100.000,00

Receita ..................................2.000,00

Total  .......................................102.000,00 Total ...................................102.000,00

Veremos mais um exemplo:

  Modificativo diminutivo – Pagamento referente aluguel no valor de
R$ 3.000,00

  Situação Inicial com um capital no valor de R$ 100.000,00

ATIVO PASSIVO

Caixa  ......................................100.000,00

Patrimônio Líquido

Capital ...............................100.000,00

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

Situação após o fato:

ATIVO PASSIVO

Caixa ....................................... 97.000,00

Patrimônio Líquido

Capital ...............................100.000,00

( – ) Despesa .........................3.000,00

Total ........................................ 97.000,00 Total .................................... 97.000,00
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Fato misto – envolve ao mesmo tempo um fato permutativo e um fato modifi cativo, 
alterando o patrimônio e patrimônio líquido.

Considere a seguinte situação:

  Pagamento correspondente a uma duplicata no valor de R$ 2.000,00 mais
juros no valor de R$ 200,00.

  Situação Inicial com um capital no valor de R$ 100.000,00 e obrigações 
correspondentes: uma no valor de R$ 2.000,00 pela compra de
mercadorias.

Situação inicial:

ATIVO PASSIVO

Caixa  ......................................100.000,00 Duplicatas a pagar ..................r 2.000,00

Mercadorias ............................... 2.000,00 Patrimônio Líquido

Capital  ...............................100.000,00

Total .......................................102.000,00 Total  ...................................102.000,00

Situação após o fato:

ATIVO PASSIVO

Caixa  ....................................... 97.800,00

Mercadorias ............................... 2.000,00 Patrimônio Líquido

Capital  ...............................100.000,00

( – ) Despesa ............................200,00

Total ........................................ 99.800,00 Total  .................................... 99.800,00

Exemplo 5
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Praticando...Praticando... 3

1. Analise cada situação após o fato:

a) Situação Inicial: Investimento inicial de capital em dinheiro no valor de R$ 50.000,00

ATIVO PASSIVO

Caixa ....................................... 50.000,00 Patrimônio Líquido

Capital .................................50.000,00

Total ........................................ 50.000,00 Total .....................................50.000,00

Situação após o Fato:

ATIVO PASSIVO

Caixa ....................................... 30.000,00 Duplicatas a pagar ................r 10.000,00

Máquinas ................................ 30.000,00 Patrimônio Líquido

Capital ................................ 50.000,00

Total  ........................................ 60.000,00 Total .................................... 60.000,00

b) Situação Inicial: Caixa no valor de R$ 50.000,00, duplicatas a pagar no valor de 
30.000,00, móveis e utensílios no valor de 50.000,00 e capital no valor de 60.000,00.

ATIVO PASSIVO

Caixa ....................................... 50.000,00 Duplicatas a pagar ................r 30.000,00

Máquinas ................................ 40.000,00 Patrimônio Líquido

Capital ................................ 60.000,00

Total ........................................ 90.000,00 Total .................................... 90.000,00
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Situação após o fato:

c) Situação Inicial: Caixa no valor de 60.000,00; mercadorias no valor de 40.000,00; Banco 
conta movimento no valor de 30.000,00 e duplicatas a receber no valor de 20.000,00:
duplicatas a pagar no valor de 40.000,00. Empréstimos a pagar no valor de 30.000,00

e capital no valor de 80.000,00.

ATIVO PASSIVO

Caixa ....................................... 60.000,00 Duplicatas a pagar ................r 40.000,00

BCM ........................................ 30.000,00 Empréstimos a pagar  ...........30.000,00

Mercadorias ............................. 40.000,00 Patrimônio Líquido

Duplicatas a receber ................ 20.000,00 Capital ................................. 80.000,00

Total .......................................150.000,00 Total ...................................150.000,00

Situação após o fato:

ATIVO PASSIVO

....................................... 80.800,00 Duplicatas a pagar ................r 40.000,00

BCM ........................................ 30.000,00 Empréstimos a pagar ...........30.000,00

Mercadorias ............................. 40.000,00 Patrimônio Líquido

Capital ................................. 80.000,00

( + ) Receitas ...........................800,00

Total .......................................150.800,00 Total ...................................150.800,00

ATIVO PASSIVO

Caixa ....................................... 19.700,00

Móveis e Utensílios  .................. 40.000,00 Patrimônio Líquido

Capital ................................ 60.000,00

( – ) Despesa ............................300,00

Total ........................................ 59.800,00 Total  .................................... 59.800,00
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Nesta aula, você aprendeu como calcular o PL (patrimônio líquido) ou SL 
(situação líquida) de uma empresa, como também a diferença entre atos 
e fatos administrativos e os tipos de fatos e as variações patrimoniais. 
Informações estas de grande utilidade para as próximas aulas.

Leituras Complementares

FEA/USP. Equipe de professores. Contabilidade introdutória. São Paulo: Atlas, 1998.

‘Para você compreender melhor o assunto desta aula, recomendo o livro de Contabilidade 
Introdutória elaborado pela equipe dos professores FEA/USP:

1. Cite e comente a diferença entre: Patrimônio e Patrimônio Líquido.

2. Comente sobre Atos e Fatos administrativos.
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3.  Assinale a alternativa que representa o exemplo de um fato modifi cativo
aumentativo

(    ) Pagamento de duplicata

(    ) Recebimento de juros

(    ) Compra de mercadorias à vista

(    ) Venda de mercadorias à vista

4. Se comprarmos uma mercadoria a prazo, vamos ter um fato

(    ) modifi cativo aumentativo

(    ) modifi cativo diminutivo

(    ) misto

(    ) permutativo

5. Distribuir corretamente em quadros de ativo e de passivo, os dados de
cada uma das empresas.

Depois da distribuição, calcule o PL de cada uma dessas empresas.

EMPRESA “A” EMPRESA “B”

Caixa 50.000,00 Caixa 19.000,00

Banco conta movimento 20.000,00 Banco conta movimento 17.000,00

Veículos 70.000,00 Móveis e utensílios 15.000,00

Capital 100.000,00 Máquinas 16.000,00

Fornecedores 20.000,00 Duplicatas a pagar 18.000,00

Empréstimos a pagar 20.000,00 Empréstimos a pagar 26.000,00

Salários a pagar 23.000,00

Capital 30.000,00

Prejuízos acumulados 30.000,00

Referências

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA USP - FEA/USP. 
Equipe de professores. Contabilidade introdutória. São Paulo: Atlas, 1998.

FRANCO, Hilário. Contabilidade comercial. São Paulo: Atlas, 1996.

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