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RESUMO 

 

Em uma realidade competitiva fomentada pela globalização e pelos avanços tecnológicos 
é fato que a contabilidade também evoluiu. A contabilidade é uma ciência exata presente 
na realidade humana desde os primórdios da civilização, sendo sua principal 
responsabilidade regulamentar as atividades econômicas, fiscais e contábeis das 
organizações. As declarações obrigatórias são declarações exigidas no Brasil pelos 
Conselhos Regionais de Contabilidade para garantir que todas as operações do ano 
sejam contabilizadas e declaradas corretamente de forma a proporcionar ao fisco 
entender a real situação da organização que presta estas declarações. A demonstração 
de resultado de exercício (DRE) é uma declaração baseada nas receitas e despesas da 
organização que objetiva demonstrar valores desprendidos com despesas diversas em 
função de recebimentos diversos de forma a demonstrar em um período exclusivo as 
movimentações de débito e crédito da organização. Entende-se que uma das vantagens 
da DRE é facilitar as tomadas de decisões mais assertivas, isso porque ela reúne e 
apresenta com exatidão as informações necessárias para avaliar o desempenho da 
empresa e medir o alcance dos objetivos estabelecidos para cada uma de suas áreas, 
captando assim informações que facilitem o processo de tomada de decisões. A 
importância deste estudo está no fato de melhorar o conhecimento sobre DRE, visto que, 
à medida que se possui conhecimento sobre indicadores financeiros, eles se tornam ainda 
importantes para tomada de decisões da empresa, definição do foco da organização, 
melhoria dos processos e também verificar onde estão os pontos fracos e melhora- lós. O 
profissional de contabilidade é o grande responsável por prestar ao fisco as declarações 
acima citadas, sendo assim, afirma-se que este possui responsabilidades sociais e civis 
junto ao fisco e a população, sendo corresponsável por toda e qualquer informação 
prestada. 
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ABSTRACT 

 

In a competitive reality fostered by globalization and technological advances, 
accounting has also evolved. Accounting is an exact science present in human reality 
since the beginnings of civilization, and its main responsibility is to regulate the 
economic, fiscal and accounting activities of organizations. The mandatory 
declarations are statements required in Brazil by the Regional Accounting Councils to 
ensure that all operations of the year are accounted for and correctly declared in order 
to allow the tax authorities to understand the actual situation of the organization that 
provides these statements. The profit and loss account (DRE) is an income-and-
expense statement of the organization that aims to demonstrate values of different 
expenses from different receivables in order to demonstrate in an exclusive period the 
organization's debit and credit transactions. It is understood that one of the advantages 
of DRE is to facilitate more assertive decision making, because it accurately gathers 
and presents the necessary information to evaluate the performance of the company 
and measure the achievement of the objectives set for each of its areas, information 
that facilitates the decision-making process. The importance of this study lies in the 
fact of improving the knowledge about DRE, since, as we know about financial 
indicators, they are still important for company decision-making, definition of the 
organization's focus, improvement of processes and also check where the weaknesses 
are and improve them. The accounting professional is responsible for providing the tax 
authorities with the aforementioned statements, thus, it is said that the latter has social 
and civil responsibilities with the tax authorities and the population, and is responsible 
for all information provided. 
 
Keywords: Accounting; Accounting Statements; Balance Sheet; Counter. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com um cenário econômico que se renova constantemente com o passar dos 

anos, a realidade das empresas está criando novas necessidades em relação ao 

sistema de gestão utilizadas para as tomadas de decisões. Com tudo os 

administradores têm grande necessidade em obter informações que facilitam no 

processo de tomada de decisão. Assim e fundamental que dentro da organização que 

seus problemas sejam detectados visando buscar soluções viáveis nas tomadas de 

decisões. 

Entende-se que uma das vantagens da DRE é facilitar e tornar as tomadas de 

decisões mais assertivas, isso porque ela reúne e apresenta com exatidão as 

informações necessárias para avaliar o desempenho da empresa e medir o alcance 

dos objetivos estabelecidos para cada uma de suas áreas. Os gestores têm grande 

necessidade em obter informações que facilitem o processo de tomada de decisões 

conseguindo assim buscar alternativas dos seus problemas, analise das informações 

contábeis, econômicas e financeiras são um importante instrumento para auxiliar 

nessas informações, demonstrando que a empresa é eficiente podendo atuar em um 

mercado exigente e disputado. 

A principal justificativa adotada para este trabalho foi o fato de que a declaração 

denominada Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) é considerada 

ferramenta essencial para a tomada de decisões na gestão moderna, tendo em vista 

que tal declaração proporciona uma análise quantitativa e demonstrativa da real 

situação da organização que a elabora. 

Para que a realização deste trabalho se desenvolvesse, foi essencial o 

estabelecimento da seguinte problemática: Qual a importância da DRE no processo 

de tomada de decisão? 

Como forma de responder a esta questão e desenvolver este trabalho os 

seguintes objetivos foram estabelecidos: explicar o histórico das atividades de 

contabilidade ao longo dos anos e a metodologia de partidas dobradas; conceituar um 

DRE e demonstrar a utilização da Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) 

como ferramenta importante aos gestores para tomada de decisões, explicar a 

responsabilidade social e civil do contador mediante as demonstrações contábeis. 

Por fim, a metodologia deste trabalho se desenvolveu a partir de pesquisa 

bibliográfica  em: periódico e livros publicados nos últimos dois anos sobre métodos e 
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técnicas de pesquisa científica, para elaboração e formatação nos padrões de 

Trabalhos de Conclusão de Curso; em livros publicados nos últimos dez anos sobre 

Contabilidade e Análise de Balanços, para fundamentação conceitual, teórica e 

histórica; e em artigos científicos em publicações periódicas deste ano sobre 

Contabilidade para analisar tendências sobre a utilização das Demonstrações 

Contábeis na gestão da empresa. Também foi realizado pesquisa na internet em sites: 

do governo federal de apoio às micro e pequenas empresas (SEBRAE), para 

verificação dos problemas atuais de gestão financeira; e do órgão regulamentador da 

classe contábil (Conselho Federal de Contabilidade – CFC), para fundamentação 

conceitual e teórica das Demonstrações Contábeis. 
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2. A CONTABILIDADE AO LONGO DOS ANOS  

2.1 AS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE AO LONGO DA HISTÓRIA 

A atividade de contabilidade tem sua origem atrelada aos primórdios da 

civilização estando, portanto, relacionadas principalmente às primeiras necessidades 

humanas de posse e de mensuração material. Entretanto, apesar dos diversos 

registros relacionados a origem da contabilidade é quase impossível mensurar-se com 

precisão como realmente surgiram as atividades de contabilidade. Sendo assim, este 

referencial retratará a história da contabilidade ao longo dos anos de forma a salientar 

sua evolução até o modelo mundial adotado na atualidade. Iniciando-se, porém, 

através da breve citação abaixo de Palhares e Rodrigues:  

[...] A história da contabilidade está estreitamente ligada a história do 
comércio. Sabemos que o homem primitivo retirava da natureza apenas 
aquilo de que precisava para a sua subsistência. Gradativamente, ele passou 
a acumular bens e a trocá-los por outros [...] (PALHARES e RODRIGUES, 
1992, p.9) 

Durante anos imperou na pré-histórias as atividades de caça, após este período 

o homem pré-histórico abandonou estas atividades passando a dedicar-se ás 

atividades de agricultura e pastoreio, passando-se assim a possuir certa organização 

econômica em função dos direitos de usos de solo, organização está geradora de 

conflitos, rompendo-se assim o primeiro censo de comunidade passando-se a imperar 

o senso de propriedade, assim, cada qual possuía sua riqueza material, riqueza esta 

que diante da morte de seu proprietário não se dissolvia e sim passara a ser passada 

como herança hereditária aos herdeiros, herança esta, em função de recebida dos 

pais (pater, patris) denominada patrimônio.  

O próximo passo observado ao longo do histórico da contabilidade pode ser 

observado ainda no período de agricultura e pastoreio onde surgiram as práticas de 

escambo, nesta época a troca de materiais semíticos ocorria unicamente norteada 

pela honestidade e bom senso de seus envolvidos, requerendo assim o controle de 

cada variação dos bens diante das atividades de troca, estudos mencionam que as 

trocas por meio de escambo possuíam registros e relatórios ainda que arcaicos, 

todavia o principal impasse para tal situação estava  na ausência de métodos 

quantitativos unificados como o sistema numérico adotado na atualidade, destacando 

este impasse está a citação abaixo de Iudícibius e Marion: 
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[...] Mas como controlar o rebanho e avaliar seu crescimento se não existiam 
números (da forma que sabemos hoje), nem escrita e, muito menos moeda? 
Na monotonia do inverno, entre os balidos ininterruptos de ovelhas, o homem 
tem uma ideia. Havendo um pequeno monte de pedrinhas ao seu lado, o 
homem separa uma pedrinha para cada cabeça de ovelha, executando assim 
o que o contabilista chamaria de inventário. Após o término dessa missão o 
homem separa o conjunto de pedrinhas, guardando-as com muito cuidado, 
pois, o conjunto representava a sua riqueza em um determinado momento 
[...] (IUDÍCIBUS e MARION, 2002, p.30). 

Diante do cenário acima citado pode-se concluir que desde os primórdios a 

contabilidade já existia, contabilidade esta decorrente exclusivamente das 

necessidades de: controle, mensuração e preservação do patrimônio, bem como da 

necessidade de validação de suas atividades de troca. Salientando esta afirmativa 

Palhares e Rodrigues mencionam: 

[...] A necessidade de o homem controlar e registrar os bens que possui e as 
transações que realiza existe a milhares de anos. Com o passar do tempo, 
as relações comerciais evoluíram, tornando-se consequentemente mais 
complexas. Para acompanhar esta evolução, surgiram formas de controle e 
registro [...] (PALHARES e RODRIGUES, 1992, p.10) 

Neste cenário uma assertiva está na afirmativa de que a medida que o homem 

possuía maiores posses, maior era a necessidade de mensurar quanto aquelas 

posses podiam lhe render e principalmente o que fazer para que tais posses fossem 

maximizadas, pensando em um “futuro” o homem começou então a relacionar todas 

suas operações, ou seja surgira ali os primeiros registros, registros estes que 

objetivavam dominar as possibilidades de uso de recursos, consumo e de produção.  

 Vale salientar, porém, o fato de que naquela época inexistiam operações de 

crédito, ou seja, todas as compras, vendas e até mesmo trocas ocorriam 

exclusivamente com pagamento a vista (no ato da negociação), posteriormente com 

a invenção do papiro e do cálamo no antigo Egito começou-se assim um período de 

facilitação dos registros contábeis. 

Diante da evolução das operações econômicas, afirma-se que os registros 

evoluíram, onde finalmente menciona-se as escritas governamentais da República 

Romana (200 a.C) como marco para tal evolução, escritas estas que já traziam ainda 

que arcaicas receitas em caixa, classificadas através de receitas (rendas e lucros), 

despesas, perdas dentre outros termos adotados. 

Por fim, basicamente subdivide-se para o estudo da evolução da ciência 

contábil de maneira resumida através dos seguintes períodos: 

Contabilidade do mundo antigo: período com início marcado através da origem 

das primeiras civilizações e que perdura até 1202 (hum mil duzentos e dois) da “Era 
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Cristã” , são principais marcos deste período: a origem das tábuas de Uruk ( peças de 

argila retangulares ou ovais utilizadas pelos sumérios e babilônios para registros 

contábeis), a descoberta de escavações na cidade de Ur com registros e documentos 

contábeis como a tabela cuneiforme onde são mencionados contas referentes à mão 

de obra; matéria prima, os denominados ainda na atualidade custos diretos,  a 

fiscalização da escrita pelo “Fisco Real” no antigo Egito, fiscalização esta que exigia 

total dedicação dos escriturários para com suas funções o inventário neste período 

era de suma importância onde a principal observância estava no fato de que a 

contagem do boi marcava a mudança de calendário, nestes inventários registravam-

se: bens móveis e imóveis. 

 As “Partidas de Diário” daquela época já se assemelhavam ao período 

moderno onde o registro tinha início com a data do registro e o nome da conta, 

seguindo-se por quantitativos e totais, ainda no Egito antigo pode-se citar registros de 

contas como: “pagamento a escravos”; “vendas diárias” e “tributos pagos”. Por fim, os 

gregos baseando-se na cultura egípcia começaram também a efetuar registros 

escriturados de contas de custos e receitas, porém, estes começaram a estabelecer 

políticas de confrontos entre elas, com vistas a mensuração de um saldo.  

Contabilidade do mundo medieval: período originado em 1202 (hum mil 

duzentos e dois) e que perdura até a Era Cristã, os principais marcos deste período 

são: o estudo de métodos matemáticos, pesos, medidas, câmbios dentre outros, a 

evolução das atividades de manufatura, o advento do capitalismo nos séculos XII 

(doze) e XIII (treze), os primeiros registros relacionados a conta “Capital” e por fim as 

primeiras mensurações ao termo “contabilidade de custos” tão presentes na 

atualidade. 

Contabilidade do mundo moderno: período entre 1494 (hum mil quatrocentos e 

noventa e quatro) até 1840 (hum mil oitocentos e quarenta), considera-se principais 

marcos: a efetivação da contabilidade como forma de controle de riquezas, a 

introdução da técnica contábil aos negócios privados; a publicação da obra Tratactus 

de Computist et Scripturis (Contabilidade por Partidas Dobradas) do frei Luca Paccioli, 

obra está responsável por inserir ao mundo da contabilidade a teoria de débito e 

crédito (partida dobrada) e por fim as operações de credito mercantil. 

Contabilidade do mundo científico: período com início em 1840 (hum mil 

oitocentos e quarenta) e que abrange até os dias atuais, principais fatos deste período 

são: surgimento das três escolas da contabilidade: Escola Lombarda; Escola Toscana 
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e Escola Veneziana. Chegada da contabilidade às universidades; estabelecimento do 

patrimônio como instrumento da contabilidade, surgimento da era norte americana da 

contabilidade e por fim, adoção de políticas nacionais para a contabilidade, ou seja, 

cada país embasado nas teorias e princípios centrais da contabilidade passa a 

estabelecer suas políticas e práticas contábeis. 

2.2 O PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE 

O método de partidas dobradas tem sua origem atribuída ao frade franciscano 

Luca Paccioli, este método é responsável por ainda nortear todas as atividades de 

contabilidade executadas pelos contabilistas. 

Um profissional contábil pode ser compreendido entre duas categorias: Técnico 

em Contabilidade ou Contador, conforme Marion enfatiza: “Denomina-se técnico em 

contabilidade aquele que cursou contabilidade em nível de 2º grau. Após o término do 

curso superior (3º grau) de contabilidade, o profissional é chamado de contador ou 

bacharel em Ciências Contábeis” (MARION, 1998, p.26). 

Iudícibus e Marion definem a palavra contador como: [...] “profissional que 

exerce as funções contábeis, com formação superior de ensino contábil (Bacharel em 

Ciências Contábeis)” (IUDÍCIBUS e MARION, 2002, p.44). 

Por fim, Sá enfatiza a profissão de contabilidade através da seguinte citação: 

[...] A profissão contábil consiste em um trabalho exercido habitualmente nas 
células sociais, com o objetivo de prestar informações e orientações 
baseadas na explicação dos fenômenos patrimoniais, ensejando o 
cumprimento de deveres legais, econômicos, tão como a tomada de decisões 
administrativas, além de servir de instrumentação histórica  da vida da 
riqueza [...] (SÁ, 2004, p.136). 

Vale salientar que tanto o profissional técnico em contabilidade quanto o 

profissional contador para a execução de suas funções precisa estar devidamente 

registrado em conselho de classe, no caso o Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC). 
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3. OS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS E A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE 

EXERCÍCIO 

 

3.1 PRINCÍPIOS CONTÁBEIS 

Os princípios contábeis podem ser definidos como: normas e fundamentos que 

regem a contabilização das entidades empresariais. Uma definição mais técnica para 

os princípios da contabilidade pode ser observada a seguir: 

Os princípios de contabilidade representam o núcleo central da própria 
contabilidade, na sua condição de ciência social, sendo a ela inerentes. Os 
princípios constituem sempre as vigas-mestras de uma ciência, revestindo-
se dos atributos da neutralidade e veracidade, conservando validade em 
qualquer circunstância (BASSO, 2011, p. 349). 

Ou seja, é correto afirmar que os princípios da contabilidade são macro regras 

que legislam sobre as demonstrações e obrigações contábeis de uma entidade com 

o objetivo principal de assegurar a fidelidade das informações prestadas ao fisco. 

Segundo Ayres (2012) os princípios da contabilidade vigentes são: entidade; 

continuidade; oportunidade; registro pelo valor original; competência e prudência. 

3.1.1 Entidade 

Este princípio conforme Ayres (2012) trata do reconhecimento do patrimônio 

como objeto da contabilidade, afirmando que o patrimônio de uma entidade ou 

instituição nunca deve se confundir com o de seus sócios. 

Portanto, é correto a afirmação a seguir: “A entidade é autônoma; o patrimônio 

da entidade é objeto da ciência contábil e não se confunde com aquele de seus 

proprietários; e o patrimônio é parte da entidade” (SÁ, 2000, p.56). 

3.1.2 Continuidade 

Tal princípio define que a entidade existirá de forma infinita, haja vista o fato de 

que quando o princípio da continuidade deixar de existir as atividades da entidade 

devem cessar de forma total ou parcial. Salientando a importância deste princípio tem-

se a seguinte explanação: “Tal princípio baseia-se na premissa de que as 

demonstrações contábeis devem identificar o estado especial pelo qual a empresa 
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passa e, não o fazendo, é de supor-se que a atividade continua normalmente e não 

tem intenções de paralisar” (SÁ, 2000, p. 79). 

3.1.3 Oportunidade 

Tal princípio descreve que os registros e escriturações contábeis devem ocorrer 

no momento oportuno, ou seja, no ato de sua ocorrência e de maneira integral. Tem-

se para salientar este princípio: “Tal princípio preocupa-se com a matéria relativa ao 

registro contábil e com as caracterizações precisas das dimensionalidades relativas 

aos diversos fatos patrimoniais” (SÁ, 2000, p. 97). 

3.1.4 Registro Pelo Valor Original 

Tal princípio afirma que os registros e escriturações da contabilidade devem 

ser efetuados sempre e unicamente baseados no valor original da transação. É correto 

afirmar que este princípio “cuida da formação e da conservação do valor, aceitando o 

misto conceitual de valor histórico e valor ajustado ou competente para espelhar 

proximidade com a atualidade” (SÁ, 2000, p. 117). 

3.1.5 Competência 

O princípio da competência afirma que toda despesa e receita que for parte 

integrante de uma demonstração contábil deve ser contabilizada no ato de sua 

ocorrência, desconsiderando o recebimento ou o pagamento. 

3.1.6 Prudência 

Segundo Sá (2000) o princípio da prudência determina que nos casos em que 

exista duas alternativas de igual valor, seja adotado o menor valor para bens de direito 

e maior valor para obrigações e exigências, ou seja, a oportunidade que apresente 

um menor Patrimônio Líquido. 
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3.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Ayres (2012) menciona que as demonstrações contábeis de uma instituição são 

demonstrações específicas exigidas pelo Conselho Regional de Contabilidade (No 

Brasil) ou pelo órgão competente de cada país com o objetivo de garantir que toda e 

qualquer operação e transação executada por esta instituição esteja registrada, 

escriturada e contabilizada. 

No Brasil as principais demonstrações contábeis são: o balanço patrimonial e 

a demonstração de resultado de exercício (DRE). 

3.2.1 Balanço Patrimonial 

O balanço patrimonial segundo Sá (2000) pode ser definido como o principal 

demonstrativo contábil de uma instituição uma vez que este se caracteriza como uma 

apresentação sintética coordenada de todos os saldos monetários e valores que 

compõem o patrimônio desta instituição em um determinado período. 

A principal finalidade desta declaração é: demonstrar de forma real e fidedigna 

a situação financeira e patrimonial de determinada instituição em um período (ano) 

específico, basicamente um balanço patrimonial é composto por: Ativo; Passivo e 

Patrimônio Líquido. 

A equação 1 (um) a seguir demonstra a estrutura de um balanço patrimonial do 

ponto de vista analítico: 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜. 

(1) 

Uma ferramenta indispensável para elaboração de um Balanço Patrimonial é o 

denominado plano de contas, que pode ser definido como um conjunto de diretrizes e 

normas que ordena de forma sucinta o grupo de contas que compõe um Balanço 

Patrimonial. 

Ayres (2012) afirma que para finalidade de escrituração de um Balanço 

Patrimonial as contas do Ativo ordenam-se em função de seu grau de liquidez, 

enquanto as do Passivo ordenam-se em função do vencimento. 
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3.2.2 Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) 

Segundo Sá (2000) essa declaração é definida como aquela que apresenta de 

forma resumida e vertical todas as operações realizadas em certo período onde o 

resultado apurado após o encerramento deste período pode ser um cenário de lucro 

ou prejuízo. 

A Lei que instituiu a obrigatoriedade desta declaração é de número 6404 sendo 

o artigo 187 desta Lei destinado essencialmente a legislar sobre a Demonstração de 

Resultado de Exercício. Segundo tal lei são elementos obrigatórios para apresentação 

de uma DRE os grupos: Receitas, Despesas, Lucros e Impostos. 

3.2.2.1 Receitas 

Ayres (2012) menciona que as receitas em uma escrituração são responsáveis 

por acréscimos ao resultado, sendo estas reconhecidas e mensuradas em 

conformidade aos Princípios da Contabilidade citados anteriormente, tais receitas são 

resultado de atividades variadas que alteram o Patrimônio Líquido da instituição. 

Os tipos de receitas existentes são variados destacando-se: 

 Receita Bruta decorrente de vendas: são as receitas que relacionam-se 

diretamente à venda de produtos ou ao serviço prestado pela instituição 

sem que sejam efetuadas deduções; 

 Receita Líquida decorrente de vendas: são as receitas relacionadas às 

vendas ou serviços prestados após as devidas deduções; 

 Receitas Financeiras: são as receitas resultantes de aplicações 

financeiras como: juros recebidos, descontos obtidos; 

 Receita Operacional: são as receitas relacionadas de alguma forma com 

a atividade da instituição; 

 Receita não Operacional: são as receitas que não relacionam-se 

diretamente com a atividade principal da instituição. 
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3.2.2.2 Despesas 

Sá (2000) define as despesas como a representatividade dos gastos 

dispensados aos bens e serviços não ligados diretamente à produção, sendo estas 

despesas consumidas em maioria com a finalidade de obter receitas. 

Ayres (2012) menciona que os tipos de despesas existentes são: 

 Despesas de Vendas: são relacionadas essencialmente aos gastos 

desprendidos para comercialização e distribuição dos produtos ou 

serviços oferecidos pela instituição; 

 Despesas Administrativas: são gastos relacionados à administração da 

instituição como: salário, encargos, alugueis dentre outros; 

 Despesas Financeiras: são remunerações e capitais de terceiros e 

instituições financeiras; 

 Despesas não Operacionais: são todas e quaisquer despesas não 

relacionadas as atividades da instituição. 

 

Conclui-se portanto, que os princípios contábeis são os grandes responsáveis 

por reger as práticas de contabilidade em uma organização e salienta-se ainda que 

as declarações contábeis são de suma relevância para as organizações uma vez que, 

estas descrevem a real situação contábil e econômica da instituição, sendo portanto, 

de suma importância que está ocorra em conformidade com normas e padrões de 

contabilidade vigentes. 
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4. A CONTABILIDADE DE CUSTOS E OS PAPEIS DO CONTADOR 

MEDIANTE AS DECLARAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Inicialmente a contabilidade de custos trabalhava sobre uma ótica de que sua 

finalidade principal seria demonstrar os valores monetários de estoques e do resultado 

da instituição. Entretanto, na contabilidade moderna é correto afirmar que a 

contabilidade de custos possui as seguintes funções principais: auxiliar no controle e 

gestão das atividades e apoiar a tomada de decisões da instituição. 

4.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

4.1.1 Conceituação e Diferenciação entre Custos e Despesas 

Segundo Sá (2000) os custos podem ser definidos como os gastos 

dispensados na produção de bens ou serviços, portanto é correto afirmar que os 

custos são todos os gastos relacionados à produção. 

Já as despesas, podem ser definidas como os gastos que não relacionam-se 

com a produção de bens. 

4.1.2 Classificação de Custos 

Conforme Ayres (2012) menciona, os custos podem ser classificados conforme 

a seguir: 

 Custos Diretos: são os custos mensuráveis e que são relacionados 

diretamente com a produção; 

 Custos Indiretos: não são mensuráveis de maneira simplificada, pois, 

dependem de cálculos, estimativas e rateios, para que sua apropriação 

ocorra de maneira correta em diversos produtos; 

 Custos Fixos: são os custos que independem da quantidade produzida, 

permanecendo inalterados durante o processo produtivo; 

 Custos Variáveis: são os custos que variam em função da quantidade 

produzida; 

 Custos Primários: são os custos resultantes do somatório da matéria-

prima com a mão-de-obra direta; 
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 Custos de Transformação: são os custos destinados a transformação da 

matéria-prima em produto final. 

 

4.2 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Tendo em vista o fato de que as demonstrações contábeis no ambiente 

empresarial são responsáveis por apresentar de forma sintética a realidade contábil, 

financeira e econômica da instituição.  

4.3 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTADOR 

Após o perfeito entendimento tanto do histórico da contabilidade quanto do 

papel do profissional contabilista, fica facilitado o entendimento em torno de 

responsabilidade civil do contador, partindo-se, portanto, do contexto histórico desta 

responsabilidade. 

Do ponto de vista histórico a responsabilidade civil nos primórdios tem sua 

origem atrelada ao senso comum de reagir ao opressor por uma ofensa pessoal ou a 

algum grupo. Posteriormente passou a ser interpretada como uma reação individual 

ou vingança onde os homens executavam a justiça por suas próprias mãos. Logo em 

seguida a este período onde a vingança era visualizada como uma forma de justiça, 

passou a acontecer através de um acordo entre o infrator e o infringido pelo delito, 

neste período surgiram as primeiras intervenções do estado estabelecendo-se uma 

indenização, estabelecendo-se também os conceitos de moral e ética. Salientando 

este período histórico do censo de responsabilidade está a citação abaixo de 

Gagliano: 

[...] Este período sucede o da composição tarifada, imposto pela Lei das XII 
Tábuas, que fixava, em casos concretos, o valor da pena a ser paga pelo 
ofensor. É a reação contra a vingança privada, que é assim abolida e 
substituída pela composição obrigatória. Embora subsista o sistema do delito 
privado, nota-se, entretanto, a influência da inteligência social, compreende-
se que a regulamentação dos conflitos não é somente uma questão entre 
particularidades [...] (GAGLIANO, 2007, p.10) 

Após este período começou a ser estabelecido o conceito de responsabilidade 

civil no âmbito jurídico e contábil, conceito este similar ao que ainda hoje impera. A 

palavra responsabilidade é derivada do latim “respondere” que principalmente 

significa: a responsabilidade que alguém possui de assumir e assimilar as 
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consequências jurídicas de suas atitudes. Já o termo civil pode ser explicado e 

entendido como o cidadão compreendido entre os demais membros da sociedade 

perante aos quais possui dever e obrigações a cumprir. 

Assim, sendo após o entendimento da etimologia destas duas palavras 

subentende-se que a responsabilidade civil é a aplicação de medidas e ações que 

obriguem alguém a agir em conformidade com padrões éticos e morais, bem como 

em conformidade com a legislação vigente, sendo este alguém imposto, portanto, a 

penalidades no caso de dano material ou pessoal a outrem. 

A responsabilidade civil do contador basicamente pode ser observada na   

responsabilidade solidária que este possui para com a empresa ou entidade em que 

presta serviço, diante do exercício de sua função, tal responsabilidade passou a ser 

ampliada mediante a atualização do código civil brasileiro. Abaixo serão citados 

alguns trechos de relevância extraídos dos artigos 1.177 e 1.178 do novo Código Civil 

brasileiro que legislam sobre a responsabilidade civil dos contadores no exercício de 

suas funções: 

Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por 
qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo 
se houver procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por 
aquele.  

Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são 
pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, 
perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.  

Art. 1.178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer 
prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da 
empresa, ainda que não autorizados por escrito. Parágrafo único. Quando 
tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o 
preponente no limite dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento 
pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor. (VENOSA, 
2002, p.162). 

Pode-se, portanto, diante de um cenário nacional onde grandes empresas se 

veem imersas em escândalos fiscais, financeiros, políticos e econômicos salientar que 

a responsabilidade civil do contador é de suma importância, tendo em vista que 

conforme mencionado ao decorrer deste trabalho cabe ao contador garantir que as 

informações sejam repassadas ao fisco de maneira correta e em conformidade com a 

legislação vigente, sendo sua não prática passível de punições. 
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4.4 A RESPONSABILIDADE SOCIAL DO CONTADOR  

Um fato fortemente observado na atualidade está no fato de que o contador 

atua como influenciador nas mais diversas esferas organizacionais, sendo assim ter 

domínio tanto da realidade social quanto do contexto contábil ao qual a empresa está 

inserida é considerado essencial para uma perfeita definição do papel social do 

contador. 

Diante, portanto, do fato de que cada vez mais tem sido visualizada a enorme 

necessidade de que as organizações despertem para a sua responsabilidade social e 

não continuem aguardando as ações do governo para investir esforços e recursos em 

programas de desenvolvimento da social e incentivo a educação, apoio a cultura, 

redução da mortalidade infantil e outros. 

Define-se assim como principal função da contabilidade social: desenvolver 

recursos que possibilitem a identificação, mensuração e registro das ações 

relacionadas com a promoção do desenvolvimento sustentável. Para que assim sejam 

divulgadas e avaliadas, possibilitando assim que as ações sejam implementadas no 

tempo hábil.   

 Uma boa definição para as ações sociais podem ser observadas no que 

Franco afirma “as ações de desenvolvimento local consistem na combinação de 

fatores econômicos e extra econômicos como: renda, riqueza, conhecimento e cultura, 

poder ou empoeiramento e meio ambiente.” (FRANCO, 2000, p.101). 

Exemplificando as práticas sociais da contabilidade observa-se a publicação de 

documentação, salientando-se o “balanço social”. O balanço social pode ser definido 

como:  

[...] Um demonstrativo desenvolvido pela contabilidade para estimular as 
ações das entidades em benefício do bem estar social, possa contribuir para 
o desenvolvimento regional evidenciando os indicadores que retratem as 
perspectivas dos principais elementos que contribuem para tanto como o: 
Recurso Tradicional, Recurso Empresarial, Recurso humano, Recurso 
Natural e Recurso Social. [...] (FRANCO, 2OOO, p.106). 

Uma vez que os contadores são os grandes responsáveis por apresentar as 

declarações contábeis de uma instituição ao fisco, afirma-se que estes devem 

executá-las e analisa-las sempre embasados e cientes de sua responsabilidade civil 

e social mediante a sociedade e ao governo.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) é uma declaração 

obrigatória para as organizações brasileiras cuja principal finalidade é demonstrar 

através de operações de débito e crédito de despesas e receitas a situação da 

empresa em certo período (exercício). 

O primeiro capítulo deste trabalho destinou-se a apresentar o histórico das 

atividades de manutenção ao longo dos anos salientando que está ciência exata está 

presente desde os primórdios nas atividades humanas. Também foi explicado o 

conceito de contabilidade baseado no método de partidas dobradas e as principais 

particularidades do profissional de contabilidade. 

No segundo capítulo foram explicados os princípios contábeis que são os 

responsáveis por reger as práticas modernas de contabilidade; neste capítulo também 

foram explicadas as declarações obrigatórias: balanço patrimonial e demonstração de 

resultado de exercício (DRE) que foi o foco central desta revisão de literatura. 

O último capítulo apresentou a contabilidade de custos e suas principais 

características; as análises das declarações contábeis e as responsabilidades: social 

e civil dos profissionais de contabilidade mediante a sociedade e o fisco. 

Para trabalhos futuros espera-se a elaboração de um estudo de caso 

relacionado as atividades de contabilização e elaboração das declarações, bem como, 

das práticas de auditoria adotadas pelas empresas como forma de elucidar os 

conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula e a prática presente no dia a dia 

organizacional. 

Afirma-se que os principais desafios enfrentados durante a execução deste 

trabalho foram: a ausência de material atualizado direcionado apenas para a DRE 

como declaração principal, sendo todo material disponível muito amplo  e relacionado 

apenas as operações de contabilidade como um todo, entretanto, apesar destes 

desafios o trabalho foi concluído de forma satisfatória, onde todos os objetivos 

estabelecidos foram alcançados com sucesso, concluindo-se, portanto, que a DRE é 

uma ferramenta muito eficaz para apoiar a diretoria das organizações na tomada de 

decisões. 
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