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RESUMO 

 

É através do Demonstrativo do Resultado do Exercício que os administradores 

identificam problemas na saúde financeira da empresa e de acordo com a situação 

são tomadas iniciativas e decisões para solucionar tais problemas. Sabe-se que a 

empresa está tendo um bom planejamento e desempenho quando as receitas são 

maiores que os custos e despesas, caso contrário, ou seja, quando os custos e 

despesas são maiores que as receitas, tem-se o chamado prejuízo do exercício. 

Sem as informações fornecidas pela DRE dificilmente o administrador consegue 

enxergar os pontos positivos e negativos da empresa e sendo assim, tomar decisões 

corretas. A DRE assim como outras demonstrações contábeis é um procedimento 

obrigatório por lei que permite avaliar a verdadeira realidade da empresa. 
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ABSTRACT 

 
It is through the Statement of Income for the Year that the managers identify 

problems in the financial health of the company and according to the situation 

initiatives and decisions are taken to solve such problems. It is known that the 

company is having good planning and performance when revenues are higher than 

costs and expenses, otherwise, ie when costs and expenses are higher than 

revenues, there is the so-called loss of the year. Without the information provided by 

the DRE, the administrator can not see the positive and negative points of the 

company and, therefore, make the right decisions. The DRE as well as other financial 

statements is a mandatory procedure by law that allows us to evaluate the true reality 

of the company. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este projeto propõe o estudo do tema uma das demonstrações contábeis de 

extrema relevância dentro do ambiente da contabilidade e setor financeiro de uma 

empresa. As demonstrações contábeis são formadas por um conjunto de 

demonstrativos, sendo possível obter através destes uma visão mais ampla do 

negócio, permitindo informar toda a situação patrimonial e socioeconômica da 

empresa. As demonstrações contábeis são realizadas a propósito de apresentar um 

resumo do quadro financeiro da empresa, sendo assim, possibilitam os gestores, 

sócios, acionistas, terem uma estimativa em relação ao andamento financeiro da 

empresa a fim de evitar prejuízo, ou seja, manter um padrão com bom resultado. 

Estas demonstrações devem ser divulgadas anualmente, e são de caráter 

obrigatório por lei.   

A Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) é uma ferramenta 

fundamental que analisa o “estado” da empresa, se ela esta tendo lucro ou prejuízo. 

Este estudo busca desenvolver a importância da DRE, a estrutura da DRE de acordo 

com a lei 6404/76 e os tipos de DRE nas empresas de médio porte, microempresas 

e empresas de pequeno porte e empresas sem fins lucrativos. Existem vários tipos 

de demonstrações dentro do ambiente da contabilidade, como Balanço Patrimonial 

(BP), Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração de Mutações do 

Patrimônio Líquido (DMPL), entre outras. Algumas são obrigatórias, como a 

Demonstração de Resultado do Exercício, que é apresentada anualmente, 

permitindo ao gestor e seus superiores concluírem se a empresa obteve lucro ou 

prejuízo ao final do período e caso apresente resultado negativo, há possibilidade de 

um planejamento estratégico a fim de reverter a situação em tempo.  

Contudo este estudo busca desenvolver a seguinte questão: Qual a 

importância da Demonstração de Resultado do Exercício nas empresas?  

O objetivo geral deste estudo é demonstrar a importância da Demonstração 

de Resultado do Exercício nas empresas. Os objetivos específicos visam apresentar 

o conceito e a finalidade da Demonstração de Resultado do Exercício, ressaltar a 

estrutura da Demonstração de Resultado do Exercício de acordo com a lei 6.404/76 

e apontar os tipos de Demonstração de Resultado do Exercício nas empresas de 

médio porte, microempresas e empresas de pequeno porte e empresas sem fins 

lucrativos.  
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O estudo será realizado na forma de uma pesquisa Bibliográfica: De acordo 

com Gil (2002, p.44) a pesquisa bibliográfica é constituída principalmente de artigos 

científicos e livros com base em materiais já elaborados e estudados. Assim como 

para Vergara (2005, p.48) pesquisa bibliográfica “é o estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes 

eletrônicas...”. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida em diversas etapas, após a 

escolha do tema, definição do levantamento bibliográfico preliminar e formulação do 

problema. Será baseado em pesquisas de livros, leis e artigos sobre o assunto e 

suas alterações no decorrer dos últimos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

2. CONCEITO E FINALIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO 

EXERCÍCIO 

 

A Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) é uma ferramenta contábil 

que apresenta o resumo financeiro da empresa. É uma demonstração que se 

destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício. Conforme 

explica Gonçalves (1996, p.315), “a Demonstração do Resultado do Exercício 

apresenta, de forma resumida, as operações realizadas pela empresa, durante o 

exercício social, demonstrada de forma a destacar o resultado líquido do período”. 

 Quando as receitas são maiores que os custos e despesas, a DRE terá um 

resultado positivo, ou seja, um lucro. Caso contrário, o resultado negativo é 

denominado como prejuízo. Uma análise prévia do quadro financeiro da empresa 

permite resolver as falhas que podem causar prejuízos, bem como realizar o 

planejamento da empresa. Além de ser uma demonstração obrigatória, é necessária 

para que haja uma boa organização, um bom planejamento e, por fim, um bom 

controle financeiro. Este controle é importante, pois define os resultados líquidos em 

um determinado período indicando se a empresa está obtendo lucro ou prejuízo. 

Para Matarazzo (2010, p.30): “Para a Demonstração do Resultado não importa se 

uma receita ou despesa tem reflexos em dinheiro, basta apenas que afete o 

Patrimônio Líquido.” 

Por ser um relatório detalhado, a DRE permite uma melhor tomada de 

decisões por seus gestores e administradores apresentando grande utilidade aos 

proprietários/sócios, pois indica de forma clara o desenvolvimento da empresa, sua 

evolução no decorrer do tempo, possíveis riscos e oportunidades que oferece. 

Conforme Oliveira, Hernandez e Silva (2007, p. 75):  

As informações geradas pela contabilidade devem propiciar a seus usuários 
base segura para suas decisões, pela compreensão do estado em que se 
encontra a entidade, seu desempenho, sua evolução, riscos e 
oportunidades que oferece. 

No Brasil a DRE deve ser elaborada obedecendo ao princípio do Regime de 

Competência. De acordo com este principio os lançamentos devem ser feitos no 

período em que acontecem, e não somente quando recebidas ou pagas, diferente 

do Regime de Caixa, onde os lançamentos só são registrados no momento em que 

recebidas ou pagas e não no período em que acontecem. O Principio da 
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Competência também possibilita a observância de quando as alterações 

patrimoniais vão aumentar ou diminuir o patrimônio líquido.  

Segundo o artigo 9º da Resolução 1.282/10 do Conselho Federal de 

Contabilidade:  

O princípio da Competência determina que os efeitos das transações e 
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, 
independentemente do recebimento ou pagamento. Parágrafo Único. O 
Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de 
receitas e de despesas correlatas. (Redação dada pela Resolução CFC nº. 
1.282/10).  

O objetivo principal das empresas quanto à elaboração da DRE é o lucro, 

assim como diz Marion (2003, p. 127) “A DRE é extremamente relevante para avaliar 

desempenho da empresa e a eficiência dos gestores em obter resultado positivo. O 

lucro é o objetivo principal das empresas”. Daí a importância da elaboração das 

demonstrações financeiras e de seguir rigorosamente as recomendações das 

“legislações” da Contabilidade, tornando o trabalho do gestor conclusivo com dados 

relevantes e objetivos referentes ao desenvolvimento da empresa. 

A DRE tem a finalidade de informar a situação financeira da empresa, através 

do confronto das receitas e despesas e resultados apurados que formam o resultado 

líquido do período. Bem como define Iudícibus (2004, p.194) que a Demonstração 

do Resultado do Exercício é um resumo do quadro financeiro da empresa em 

determinado período. É representada de forma vertical, subtraindo das receitas as 

despesas e em seguida, indica-se o resultado (lucro ou prejuízo). 

Assim como para Assaf Neto e Silva (2008),  

A DRE tem como finalidade exclusiva de apurar lucro ou prejuízo do 
exercício; depois, esse resultado é transferido para lucros ou prejuízos 
acumulados. Englobam as receitas, as despesas, os ganhos e as perdas do 
exercício, apurados por regime de competência, independentemente de 
seus pagamentos e recebimentos. 

 Em geral o objetivo principal da DRE é o cumprimento das exigências legais e 

fiscais, sendo elaborada anualmente para fins legais, porém para fins fiscais é 

elaborada trimestralmente e, mensalmente para fins administrativos, permitindo um 

melhor entendimento do andamento da empresa. Entender a importância da DRE e 

saber aplicá-la corretamente ajuda na obtenção de vantagens financeiras para a 

empresa, sendo assim, permite alcançar resultados positivos. Atingindo os 

resultados positivos sinaliza a rentabilidade da empresa, ou seja, que a empresa 
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está tendo um bom desenvolvimento, realizou um bom planejamento, possui um 

bom controle financeiro e está no caminho certo, bem como sua estabilidade, e 

possibilidade de crescimento que podem ser utilizados de diversas maneiras no 

mercado financeiro, inclusive para atrair investidores e aumentar ainda mais o lucro 

da empresa. 

 É importante comparar as informações de períodos diferentes podendo 

identificar os possíveis erros que influenciam na diminuição do lucro a fim de 

solucioná-los e melhorar o desempenho da empresa sabendo-se que o grande 

objetivo é sempre o lucro do exercício. As técnicas mais simplificadas da aplicação 

que permitem que sejam realizadas as comparações de resultados, fornecendo os 

resultados mais importantes, são conhecidas como Análise Vertical (AV) e Análise 

Horizontal (AH). Através destas análises pode-se chegar aos índices fundamentais 

que demonstram a situação econômico-financeira de uma empresa. Conforme 

leciona Marion (2007, p. 15): 

[...] só teremos condições de conhecer a situação econômico-financeira de 
uma empresa por meio dos três pontos fundamentais de análise: Liquidez 
(Situação Financeira), Rentabilidade (Situação Econômica) e Endividamento 
(Estrutura de Capital). 

 

          2.1 ANÁLISE VERTICAL 

 

 Reis (2009, p. 210) explica a Análise Vertical da seguinte forma: 

A análise vertical – um dos principais instrumentos de análise de estrutura 
patrimonial – consiste na determinação dos percentuais de cada conta ou 
grupo de contas do Balanço Patrimonial em relação ao valor total do Ativo 
ou do Passivo. 

 A partir da Análise Vertical (AV) é possível identificar o andamento de uma 

“conta” em relação ao “conjunto de contas”. Esta análise é realizada dividindo-se 

cada item da demonstração financeira pelo valor base que geralmente corresponde 

à receita, em se falando de DRE, multiplicado por “100”, dado pela formula: AV = 

(Conta ou grupo de contas / Receita (bruta ou líquida)) x 100, onde é possível 

verificar o percentual de cada item que representará os custos e despesas em 

diversos seguimentos, bem como os lucros, permitindo informar o peso relacionado 

na composição do total descrito em relação ao valor base atribuído. 
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 Conforme Berti (2001, p. 157) “A análise vertical, também denominada por 

analistas análise de coeficientes, é aquela através da qual se compara cada um dos 

elementos do conjunto em relação ao total do conjunto.” E para  Iudícibus (2008, p. 

83) "Este tipo de análise é importante para avaliar a estrutura de composição de 

itens e sua evolução no tempo.” 

 Para Matarazzo (2003, p. 249) o objetivo da análise vertical é:  

Mostrar a importância de cada conta em relação à demonstração financeira 
a que pertence e, através da comparação com padrões dos ramos ou com 
percentuais da própria empresa em anos anteriores, permitir inferir se há 
itens fora das proporções normais.   

  

 2.2 ANÁLISE HORIZONTAL 

 

 A Análise Horizontal (AH), esta complementa a análise vertical, informando se 

ocorreu aumento ou diminuição de uma verba referente ao total. Assim como diz 

Reis (2009, p. 212) “É uma técnica de análise que parte da comparação do valor de 

cada item do demonstrativo, em cada ano, com o valor correspondente em 

determinado ano anterior (considerado como base).” A Análise Horizontal é 

basicamente uma técnica de comparação entre uma “conta” ou “grupo de contas” de 

um demonstrativo sobre vários períodos, que é feito através da divisão do valor atual 

pelo valor anterior/período base, subtraindo “1” e multiplicando por “100”, que é 

representado pela seguinte formula: AH = (Valor atual do item / Valor do item no 

período base) – 1 x 100, apresentando sua evolução no tempo, como define 

Iudícibus (2008, p. 83) “Este tipo de análise é importante avaliar a estrutura de 

composição de itens e sua evolução no tempo.” 

 De acordo com Matarazzo (2007, p. 247), 

A Análise Horizontal pode ser efetuada através do cálculo das variações em 
relação a um ano-base – quando será denominada Análise Horizontal 
encadeada – ou em relação ao ano anterior – quando será denominada 
Análise Horizontal anual. 

  

 Assim como para Bruni (2011, p. 110), a análise horizontal:  

[...] estuda a evolução das contas patrimoniais ao longo do tempo, onde o 
ano inicial assume um valor-base igual a 100% e os valores nos demais 
anos são calculados em relação ao valor ano-base. Outra forma seria 
calcular as variações em relação ao ano-base. 
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 A partir do detalhamento da DRE é possível a aplicação dessas duas técnicas 

que servem para identificação do “conjunto de contas” em que pode estar a 

diferença entre lucros ou prejuízos de uma empresa, possibilitando um melhor 

planejamento estratégico caso seja necessário. 

 É possível obter informações de suma importância sobre uma empresa 

avaliando a Demonstração do Resultado do Exercício. O mais importante que se 

entenda em uma DRE é a sua estrutura. 
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3. ESTRUTURA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

CONFORME A LEI 6.404/76 

 

A Demonstração de Resultado do Exercício foi instituída pelo artigo 187 da lei 

6.404/76, que trata sobre as sociedades anônimas, que tornou obrigatória sua 

apresentação. É considerada uma das demonstrações mais importantes para a 

gestão de negócio. 

 O artigo 187 da lei 6404/76, indica exatamente o que deve ser discriminado 

na DRE, conforme os seguintes passos: 

I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e 

os impostos; 

II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços 

vendidos e o lucro bruto; 

III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, 

as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; 

IV - o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;  

V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o 

imposto; 

VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes 

beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou 

fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem 

como despesa; 

VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital 

social. 

 Este modelo de DRE tem sua estrutura mais complexa, indicando 

detalhadamente cada operação realizada no período. Este modelo é comum 

também nas sociedades de grande porte de capital fechado e companhias abertas. 

É apresentado da seguinte forma: 
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Figura 1 – Estrutura da DRE 

 

Fonte: Gil (2002). 
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 Cabe ressaltar que a estrutura da DRE definida pelo artigo 187 da lei 6.404/76 

é aplicada a empresas enquadradas como sociedades anônimas. 

 É imprescindível entender em uma DRE a sua estrutura específica, que 

dependerá do porte da empresa. 
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4. TIPOS DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 

ACORDO COM O PORTE DAS EMPRESAS 

 

 É importante estudar as diferenças entre as Demonstrações de resultados 

existentes, pois se deve saber aplicar na prática cada demonstração ao tipo de 

empresa de acordo com o seu porte. 

 Principalmente em relação às empresas menores, que são maioria nos 

países, representando maior parte dos tributos e geração de empregos, atualmente. 

As pequenas e médias empresas constituem um dos segmentos empresariais mais 

importantes para o equilíbrio socioeconômico dos países.  

 Ficou evidenciado nos últimos anos que a concentração empresarial em 

grandes organizações dificulta a geração de empregos e a distribuição da renda. 

Sendo a geração de empregos e de renda melhor realizada através de pequenas 

empresas em maior quantidade.  

 Segundo Domingos (1995, 44),  

Em quase todo o mundo a participação de micro, pequenas e médias 
empresas na economia é altamente significativa; elas representam algo em 
torno de 90% do total de empreendimentos e contribuem com porcentuais 
(sic) variados, mas sempre expressivos na geração de empregos.  

 As sociedades de grande porte de capital fechado e as companhias abertas 

devem apresentar demonstrações contábeis seguindo os mesmos padrões da Lei 

das S.As., ou seja, utiliza a mesma estrutura de DRE. As empresas desse porte 

deverão também ser inspecionadas por auditores independentes junto à Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) e possuem um diferencial por alguns governos, devido 

ter uma grande quantidade de funcionários, e claro, uma produção bem maior. Este 

diferencial pode ser qualificado por incentivos fiscais específicos ou cobrança de 

mais impostos. 

  

 4.1 EMPRESAS DE PORTE MÉDIO 

 

 Nas empresas de médio porte pode ser utilizada estrutura diferente da 

estrutura utilizada nas sociedades anônimas, por ter a empresa de médio porte uma 

renda bruta menor em relação às empresas de grande porte. Neste caso, 

geralmente adota um modelo de acordo com os pronunciamentos da CPC 26 
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(Comitê de Pronunciamentos Contábeis), que diz sobre a apresentação das 

Demonstrações Contábeis. 

 De acordo com o CPC 26, a DRE deve conter no mínimo as seguintes 

rubricas, obedecidas também as determinações legais: 

 (a) receitas; 

 (b) custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos; 

 (c) lucro bruto; 

 (d) despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e 

receitas operacionais; 

 (e) parcela dos resultados de empresas investidas reconhecida por meio 

do método de equivalência patrimonial; 

 (f) resultado antes das receitas e despesas financeiras 

 (g) despesas e receitas financeiras; 

 (h) resultado antes dos tributos sobre o lucro; 

 (i) despesa com tributos sobre o lucro; 

 (j) resultado líquido das operações continuadas; 

 (k) valor líquido dos seguintes itens: 

  (i)  resultado líquido após tributos das operações descontinuadas;   

  (ii)  resultado após os tributos decorrente da mensuração ao valor 

justo menos despesas de venda ou na baixa dos ativos ou do grupo de ativos à 

disposição para venda que constituem a unidade operacional descontinuada;   

 (l) resultado líquido do período; 

 

 4.2 MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

 

 Já nas microempresas e empresas de pequeno porte, sendo consideradas 

microempresas as que faturam até R$ 360 mil por ano, e pequenas empresas as 

que faturam desse valor até R$ 4,8 milhões, utiliza-se um modelo especifico 

baseado no princípio da simplificação. Esta não há necessidade de uma estrutura 

tão rebuscada, pois suas operações costumam ser mais simples. Segue modelo 

indicado: 

 ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL SIMPLIFICADO PARA MICROEMPRESAS 

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
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VENDAS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS 

Vendas de Mercadorias 

Vendas de Produtos 

Vendas de Serviços 

(-) Deduções com Impostos, Devoluções e Descontos Incondicionais 

= RECEITA LÍQUIDA 

(-) CUSTO DAS VENDAS 

Custo das Mercadorias Vendidas 

Custo dos Produtos Vendidos 

Custo dos Serviços Prestados 

= LUCRO BRUTO 

 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 

Despesas com Pessoal 

Despesas Administrativas 

Despesas de Vendas 

Despesas Tributárias 

Depreciação e Amortização 

Perdas Diversas 

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO 

Receitas Financeiras 

(-) Despesas Financeiras 

(+) OUTRAS RECEITAS 

(-) OUTRAS DESPESAS 

= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (*) 

(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

(-) Despesa com Contribuição Social 

= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

 

 4.3 EMPRESAS SEM FINS LUCRATIVOS 

 

 Diferente, porém não menos importante, esta organização é formada por um 

grupo de pessoas que se reúnem com um mesmo objetivo, sem interesse de 

lucratividade. Estas devem ser divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade 
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e ressaltadas as informações de serviços voluntários obtidos e de gratuidade 

concedidas.  

 A publicação de Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras está 

prevista no § 4º do artigo 176 da Lei 6.404/1976 (Lei das S/A), no qual diz que: 

"as demonstrações serão complementadas por Notas Explicativas e outros quadros 

analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação 

patrimonial e dos resultados do exercício". 

As Notas Explicativas visam fornecer as informações necessárias para 
esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, de determinada conta, 
saldo ou transação, ou de valores relativos aos resultados do exercício, ou 
para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação 
patrimonial. 

 O § 5º do art. 176 da Lei das S/A indica, com clareza e objetividade, as 

informações corretas inclusas nas demonstrações financeiras, as quais deverão: 

I – apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações 

financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para 

negócios e eventos significativos;  

II – divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que 

não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras;  

III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações 

financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; e  

IV – indicar:  

a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente 

estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de 

provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na 

realização de elementos do ativo;  

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes;  

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações;  

d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a 

terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;  

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo 

prazo;  

f) o número, espécies e classes das ações do capital social;  

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;  

h) os ajustes de exercícios anteriores; e  
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i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou 

possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros 

da companhia.  

  

 Como se pode observar, de acordo com o porte das empresas existe modelos 

diferentes de Demonstração de Resultado do Exercício. Cada empresa adota um 

modelo especifico sendo eles, sua estrutura conforme a lei das Sociedades 

Anônimas ou conforme os pronunciamentos da CPC 26 ou modelo simplificado 

conforme a ITG 1000 ou notas explicativas como no caso das empresas sem fins 

lucrativos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É de suma importância entender a grande finalidade da Demonstração de 

Resultado do Exercício, pois esta apresenta claramente o quadro financeiro da 

empresa. É uma demonstração que se destina a evidenciar a formação do resultado 

líquido em um exercício. É formada através do confronto das receitas, despesas e 

custos apurados, gerando informações que facilitam na tomada de decisão. 

 De acordo com o artigo 187 da lei 6.404/76, que trata sobre as sociedades 

anônimas, tornou-se obrigatória a apresentação da DRE. Neste artigo é discriminado 

exatamente como deve ser este modele de DRE que é comum também nas 

sociedades de grande porte de capital fechado e companhias abertas, devido sua 

estrutura bastante complexa e detalhada. 

 É indispensável entender em uma DRE a sua estrutura específica, deve-se 

saber aplicar na prática cada demonstração ao tipo de empresa de acordo com o 

seu porte, podendo ser empresas de grande porte, empresas de médio porte, 

microempresas e empresas de pequeno porte ou empresas sem fins lucrativos. 

Cada uma destas possui seus diferentes detalhes, regras e obrigações.  
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