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A demonstração do Resultado do Exercício é uma extensão da contabilidade muito 

importante, pois ela é um instrumento indispensável na tomada de decisões nas empresas.  A 

DRE produz informações para todos os níveis de empresas e através de seu resultado auxilia 

os gestores no planejamento de projetos para fins lucrativos e aumento do patrimônio. “Todos 

os itens de receitas e despesas reconhecidos no período devem ser incluídos no resultado 

líquido do período” (CPC 26 R1, 2011, Item 88). 

 O estudo tem como objetivo geral compreender a importância da DRE no 

desenvolvimento das empresas. Como objetivos específicos pretende-se: a) conhecer o Papel 

Desempenhado pela Demonstração do Resultado do Exercício, b) examinar sua legislação e 

mostrar a forma correta de elaboração da DRE, c) identificar os benefícios de utilizar a 

Demonstração do resultado do exercício, d) averiguar quanto a DRE minimiza as dificuldades 

que as empresas encontram na tomada de decisões.   

O estudo está baseado em sua natureza como pesquisa bibliográfica, pois a pesquisa 

se desenvolveu através de livros e sites relacionados ao tema. Os dados são secundários por se 

tratar de elementos já pesquisados por outros estudiosos. Não foi feita pesquisa de campo, 

pois a natureza da pesquisa é apenas bibliográfica, as pessoas envolvidas são acadêmicos do 

curso de Ciências Contábeis que  estudaram  sobre esse tema. 

A escolha do tema justifica-se pela importância das Demonstrações contábeis no dia 

a dia da sociedade e pelo amplo conhecimento que pode se obter para a vida profissional.  
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1 INTRODUÇÃO  



 

 

 

 

2.1 DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 

As demonstrações contábeis são uma visão sobre o estado financeiro da entidade. 

Segundo o CPC 26 R1(2011), a demonstração contábil tem como objetivo de fornecer 

informações referentes o seu patrimônio e seu estado financeiro, e também o desempenho do 

caixa da entidade, auxiliando também na administração da entidade.  

 

“LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO         

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

social. 

DE 1976 cita:  

“Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará: 

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; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

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; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

§ 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados: 

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua 

realização em moeda; e 

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a 

essas receitas e rendimentos.” (GEISEL, Mário Henrique: 

Simonsen, Mário Henrique. 2016) 

 

A Lei exige a Elaboração da DRE uma vez ao ano, mas empresas de maior porte  

realiza e divulgam a elaboração da DRE todo mês, para que terceiros interessados tenham 

acesso a saúde econômica da empresa.  Por exemplo empresas que possuem sócios que 

necessitam das demonstrações em tempo hábil.  

A Demonstração de resultado do Exercício é o confronto entre receitas e despesas, 

ou seja, o lucro bruto que a empresa obteve durante o período menos as despesas. A DRE 

objetiva mostrar em forma de exercício o resultado liquido do período e apurar se empresa 

obteve reserva de lucros ou prejuízos acumulados. As despesas são consideradas débito, isto 

é, tem o saldo como devedor, já as receitas possuem saldo credor. “Para fins de divulgação na 

demonstração do resultado, a receita inclui somente os ingressos brutos de benefícios 
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econômicos recebidos e a receber pela entidade quando originários de suas próprias 

atividades” (CPC 30 R1, 2012, item 8, p. 4). 

Segundo CPC 26 R1, 2011 a Demonstração do resultado do exercício deve incluir as 

seguintes rubricas:  

“(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.” (CPC 26 R1, 2011, item 82) 

 

A Demonstração do Resultado do Exercício é um relatório contábil elaborado 

juntamente com o Balanço Patrimonial. O resultado liquido do Período transformado em 

reserva de lucros ou prejuízos acumulados é que vai para o balanço patrimonial juntamente 

com as outras contas, assim contribuindo para o decorrer das atividades na empresa.  

2.2 RECEITAS E DESPESAS NA DRE       

 

As receitas são um aumento na situação econômica da empresa durante um determina 

período, gera-se uma receita no aumento de recursos, aumento de ativo ou na diminuição de 

passivos que já não tem mais utilidade na empresa. Então para a contabilidade as receitas são 

a comercialização de bens, prestação de serviços e a utilização de terceiros que geram lucros 

para a entidade. “Quando os itens de receitas e despesas são materiais, sua natureza e 

montantes devem ser divulgados separadamente.” (CPC 26 R1, 2011, Item 99). 

As despesas a DRE são todos os gastos efetuados pela entidade diretamente relacionada com 

a administração e as vendas da mesma. Sendo elas o inverso das receitas, no patrimônio 

liquido as Receitas aumentam o saldo e já as despesas o diminuem. Elas podem ser separadas 

em despesas antecipadas que eu pagas adiantadas como por exemplo de seguros a vencer, e 

nas operacionais que estão relacionadas as despesas relacionadas com a administração e 

 



 

 

manutenção da entidade.  Já a comparação entre as Receitas e Despesas acontece na ARE, lá 

que será verificado após as operações do exercício da entidade, que se o resultado delas for 

positivo será repassado o valor em lucros, ou se for negativo irá para os prejuízos acumulados 

“A entidade não deve apresentar rubricas ou itens de receitas ou despesas como itens 

extraordinários, quer na demonstração do resultado abrangente, quer na demonstração do 

resultado do período, quer nas notas explicativas.” (CPC 26 R1, 2011, item 87). 

  

Nas empresas a DRE é utilizada para informar como que foi o resultado da entidade 

no determinado período, pois nela consta um resumo de suas finanças, e indica se houve 

lucros ou prejuízos acumulados no período. “As demonstrações contábeis também objetivam 

apresentar os resultados da atuação da administração” (CPC 26, 2011, Item 9). Possibilitando 

assim verificar os resultados da administração da entidade. 

 

 

 

Este projeto oportunizou aprender mais sobre a demonstrações do resultado do 

exercício e como visto, a DRE é uma demonstração muito útil na vida financeira das 

empresas, pois ela utiliza as informações financeiras da entidade e transforma em um 

resultado liquido, sendo o lucro ou prejuízos acumulados. Informando claramente os 

resultados da entidade e também da gestão da mesma durante o exercício. 

Desta forma torna-se importante que os profissionais contábeis tenham conhecimento 

deste assunto, pois ele é muito importante e desempenha um papel significativo na 

evidenciação da saúde financeira da empresa.  
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