Dicas para interpretar um balanço patrimonial
corretamente1
Elaborar o Balanço Patrimonial, ou BP, é uma das principais obrigações de uma empresa
e tem como objetivo retratar a sua situação financeira em uma determinada data, tanto de
forma quantitativa, quanto de forma qualitativa. Todas as informações contidas no Balanço
Patrimonial servem para que administradores, auditores e demais pessoas interessadas
saibam exatamente como anda a saúde econômica e financeira da empresa e também
quais são os bens, direitos e obrigações que fazem parte da complexa equação do seu
patrimônio. Através das informações contidas no Balanço Patrimonial, é possível que
investidores estudem a viabilidade de seus investimentos e optem por aplicar suas
finanças em determinada empresa.
Acompanhe algumas dicas para saber a forma correta de ler um balanço patrimonial,
compreendendo todos os seus aspectos de forma clara e acertada. Saibam quais são os
elementos de um balanço patrimonial. Os elementos de um Balanço Patrimonial devem
estar na ponta da língua para que ele seja elaborado e interpretado da forma correta. O BP
é formado pelo ativo, passivo e pelo patrimônio líquido da sociedade, os quais estão
localizados em espaços dedicados exclusivamente às suas informações, como será
explicado a seguir.

Entenda a sua estrutura
O BP apresenta uma estrutura bem simples, composta de duas colunas, sendo que em
cada uma delas deve constar um tipo de informação específica. Na coluna do lado
esquerdo encontram-se as informações do Ativo com suas respectivas especificações
quantitativas e qualitativas. Como explicamos em um post anterior, o Ativo representa o
conjunto de bens, direitos, valores, créditos ou qualquer outro montante que formam o
patrimônio da empresa. Já do lado direito do Balanço ficam as informações do Passivo,
representado pelas obrigações contraídas pela sociedade, as quais são classificadas de
acordo com a sua natureza e sua quantificação monetária. Junto do Passivo encontram-se
as contas do Patrimônio Líquido, como as contas de capital, avaliação patrimonial e
reserva de lucros. A estrutura do Balanço Patrimonial segue estritamente as regras gerais
de contabilidade, mas a sua padronização pode ser feita de forma especial, conforme a
natureza da pessoa jurídica e a sua respectiva regulamentação.

1 Lima, Arievaldo Alves de. Contabilidade Geral. LTC/Estácio: Rio de Janeiro, 2008. Documento oficial
emitido pela contabilidade contendo os saldos de todas as contas ligadas a bens, direitos e obrigações
contraídas pelos administradores do patrimônio dos capitalistas. Sua composição é dividida em grupos e
subgrupos a fim de facilitar a interpretação e leitura eficiente das variações no exercício social da
atividade empresarial. Veja também orientação na íntegra CPC
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Análise do aspecto financeiro
Para efetuar uma boa análise de todos os elementos do Balanço Patrimonial, é importante
observar dois pontos relacionados ao seu aspecto financeiro: a liquidez e a solvência. O
primeiro representa a efetiva capacidade que a empresa possui de quitar suas dívidas, ou
seja, de cumprir seus compromissos com terceiros. Já o segundo possibilita averiguar a
situação da empresa a médio e longo prazo como, por exemplo, se há possibilidade da
empresa, no futuro, ir à falência.

Análise do aspecto econômico
A análise do ponto de vista econômico divide-se entre: rentabilidade, produtividade e
rotatividade. A capacidade da sociedade de oferecer um retorno do capital inicialmente
investido, ou seja, de gerar lucros, é avaliada através do critério da Rentabilidade. Já a
produção de receitas da sociedade através de seus ativos, como no caso de produção de
bens e sua respectiva venda, entra na análise do critério da Produtividade. Por fim, o
critério da Rotatividade avalia a capacidade da rotação dos elementos patrimoniais da
sociedade, como no caso dos itens de estoque ou das contas a pagar e a receber, o que
impacta diretamente na rentabilidade da empresa.
Essas são apenas algumas dicas importantes para que a análise de um balanço
patrimonial seja feita sem maiores complicações. É indispensável que o profissional da
área saiba os conceitos e os métodos analíticos das obrigações da sociedade. Além disso,
a utilização de um sistema padronizado capaz de organizar a vida financeira da empresa e
adequar a inserção das informações corretas nos demonstrativos financeiros é de grande
importância para evitar possíveis erros e incorreções.

•

Assista a uma aula online de Contabilidade e acesse o livro Contabilidade Geral no formato
digital

http://grupoempresarial.adm.br/popup1.htm
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