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Exemplo:  

 Digamos que uma determinada empresa industrial possuísse 5 

máquinas para a fabricação de 5 tipos diferentes de produtos, onde cada 

um fosse responsável por um tipo e por alguma razão, a administração 

tenha decidido em exercícios anteriores ou no mesmo exercício que, a 

partir de setembro do exercício social de X1, restringiria sua linha de 

produção para apenas 4 tipos de produtos, de forma que decidiria 

também vender, ainda em X1, a máquina que não mais seria utilizada. 

 Dessa forma, esta máquina responsável pelo produto que sairia da 

linha seria classificada ativo circulante como ativo não circulante mantido 

para venda e todas as receitas e despesas geradas por essa máquina 

em X1 até ser desativada definitivamente seriam consideradas despesas 

e receitas relacionadas às operações descontinuadas. 
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 No caso das receitas e despesas geradas pelas 4 máquinas 
que não fossem desativadas, aquelas seriam consideradas 
receitas e despesas relacionadas às operações em continuidade. 
No entanto, a expressão “operações descontinuadas” deve ser 
entendida como equivalente às operações que estão “em processo 
de acabar”, isto é, são reconhecidas desde o momento em que há 
a decisão de acabar até o momento em que efetivamente acabam 
e não necessariamente aquelas que já acabaram.  



Receitas, Despesas e Apuração do Resultado do Exercício 
  

 Antes das normas contábeis introduzidas pelos 
Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis, as receitas e despesas eram classificadas em 
Operacionais e Não Operacionais representando as “não 
operacionais”, por exemplo, os lucros ou prejuízos na venda de 
bens do ativo imobilizado (ou outro ativo não circulante), 
classificação esta ainda contemplada pela legislação fiscal e 
tributária, pois não utiliza a nova nomenclatura introduzida pelos 
referidos pronunciamentos. 
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 Atualmente em vista das novas regras, o entendimento de 
que todas atividades e transações realizadas numa empresa 
contribuem de uma forma ou de outra para suas operações, ou 
seja, todas as despesas e receitas, mesmo as eventuais são 
consideradas Operacionais.   
 Deste modo, não existem mais (contabilmente, pois, para 
efeitos fiscais, ainda existem) despesas ou receitas classificadas 
como Não Operacionais, conforme regras anteriores. 
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Classificações das Despesas: 
 
 Despesas com Vendas: 
  Também chamadas de Despesas Comerciais, 
compreendem todos os gastos com a comercialização e 
distribuição das mercadorias ou produtos, isto é, gastos desde a 
promoção até a colocação junto ao consumidor, inclusive os 
gastos com os riscos assumidos na venda. 
  Exemplos: Comissão de vendas, Royalty, Devolução de 
Vendas (referente ao exercício anterior), brindes, embalagens, 
despesas com títulos incobráveis, despesas com Perdas Estimadas 
com Crédito de Liquidação Duvidosa, etc. 
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 Despesas Financeiras: 
  Representam remuneração dos capitais de terceiros, os 
quais financiam as atividades da empresa. 
  Exemplos: Juros passivos, Descontos Concedidos, 
Comissões de despesas bancárias, etc. 
 
 Despesas Administrativas: 
  São os gastos pagos ou a pagar referentes à direção e 
gestão da empresa para o seu funcionamento. 
  Exemplos: salários do pessoal administrativo, despesas 
com fretes, INSS Patronal, FGTS, aluguéis, seguros, IPTU, luz, 
telefone, água e esgoto, depreciação, amortização, etc. 
 



Receitas, Despesas e Apuração do Resultado do Exercício 
  

 Despesas Gerais: 
  São aquelas comuns às despesas administrativas e de 
vendas. Exemplos: despesa com material e limpeza, despesa com 
material de higiene, despesas com copa, cozinha e refeitório, 
despesas com revistas e publicações, etc. 
 
 Outras Despesas: 
  As Outras Despesas ou Outras Despesas Operacionais são 
aquelas que não puderem ser classificadas como de vendas, 
administrativas, gerais ou financeiras, tendo em vista que 
decorrem de fatos incomuns às operações da empresa, tais como 
multas de trânsito, multas fiscais, perdas nos estoques e os 
prejuízos na venda de bens do Ativo Investimento, Imobilizado ou 
Intangível. 
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 Principais contas da DRE segundo a Lei 6.404/76: 
1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA OU VENDAS BRUTAS – 
Representa o valor total das vendas do período   
 
2 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS  
     2.1 - IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE VENDAS 
(mais comuns ICMS, PIS, COFINS) – Representam deduções de 
vendas brutas e incidem sobre o valor das vendas, segundo 
legislações específicas com alíquotas e condições diferenciadas. 
    2.2 - VENDAS ANULADAS – Representam as devoluções de 
vendas do período (opcionalmente podemos não utilizar essa 
conta, nesse caso registra-se o valor das vendas pelo líquido: 
Vendas –devoluções). 
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2.3 - DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS – Também 
chamado Desconto Comercial, é concedido no ato da venda, na 
nota fiscal. (não confundir com desconto concedido que se trata 
de desconto posterior a venda, concedido quando do recebimento 
de direito antes do vencimento, é um desconto financeiro 
(Despesa Financeira), considerado na apuração do resultado 
líquido e não na apuração do resultado bruto) 



3 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA OU VENDAS LÍQUIDAS 
Cálculo extra-contábil: VL = VB – Deduções (Imp inc. s/vendas, 
Vendas Anuladas, Abatimentos sobre vendas e Descontos 
Incondicionais Concedidos) 
4 - CUSTOS OPERACIONAIS: NAS EMPRESAS COMERCIAIS É 
O C.M.V –  Representa o custo da mercadoria vendida e é obtido, 
extra-contabilmente pela Fórmula :Estoque inicial + Compras – 
Estoque Final.  OBS.: Nas empresas prestadoras de serviços é o 
Custo do Serviço Prestado; Nas empresas industriais é o Custo do 
Produto Vendido. 
4.1 - COMPRAS BRUTAS – Representa o valor total das compras 
de mercadorias do período (quando se utiliza o método da conta 
mercadoria desdobrada em compras e vendas) 
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4.2 - COMPRAS ANULADAS – Representam as devoluções de 
compras do período (opcionalmente pode-se não utilizar essa 
conta, nesse caso registra-se o valor das compras pelo líquido : 
Compras –devoluções) 
4.3 - DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS – Também 
chamado Desconto Comercial, é obtido no ato da compra, na nota 
fiscal (não confundir com desconto financeiro). 
4.4 - FRETES E SEGUROS SOBRE COMPRAS – Representam 
custos adicionais às compras e podem, opcionalmente, não serem 
destacados em conta própria. Os fretes sobre vendas não fazem 
parte dessa fase da apuração, é considerado na apuração do 
resultado líquido (como Despesas de Vendas)  e não na apuração 
do resultado bruto. 
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4.5 - COMPRAS LÍQUIDAS –  Representam o valor das compras 
adicionado ao valor dos fretes e seguros sobre compras e 
deduzido das compras anuladas, dos descontos incondicionais 
obtidos e dos abatimentos sobre compras. Cálculo extra-contábil 
CL = CB – Deduções+ fretes e seguros sobre compras 
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QUESTÃO: Técnico em Contabilidade - COSEAC –  UFF  –  2015  -  A 

Cia. Gama apresentou as seguintes  informações  na  Demonstração  do 

Resultado do Exercício: 

 

 Deduções da Receita Bruta:  R$    22.000,00; 

 Lucro Bruto:      R$ 163.000,00; 

 Custo da Mercadoria Vendida:  R$   60.000,00; 

 Despesas Operacionais:   R$   13.000,00; 

 Lucro Líquido:      R$ 132.000,00; 

 Despesas Administrativas:   R$     7.000,00; 

 Abatimentos:      R$     2.000,00. 
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 O valor da Receita Operacional Bruta é de: 

 

  a) R$ 185.000,00. 

  b) R$ 245.000,00. 

  c) R$ 214.000,00. 

  d) R$ 225.000,00. 

  e) R$ 192.000,00  
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Resolução: 

 

  Receita Bruta de Vendas       245.000  

  ( - ) Deduções da Receita de Vendas    (22.000) 

  ( = ) Receita Líquida        223.000  

  ( - ) CMV            (60.000) 

  ( = ) Lucro Bruto         163.000 
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 O valor da Receita Operacional Bruta é de: 

 

  a) R$ 185.000,00. 

  b) R$ 245.000,00. 

  c) R$ 214.000,00. 

  d) R$ 225.000,00. 

  e) R$ 192.000,00  
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