Origem e Aplicação de Recursos
•

Análise das fontes de recursos que financiaram as atividades da
empresa

O Balanço Patrimonial pode ser analisado sob uma ótica estritamente financeira,
evidenciando por meio do passivo, as fontes de recursos financeiros que financiaram as
atividades da empresa, se próprio ou de terceiros; e por meio do ativo, como esses recursos
foram aplicados dentro da empresa, se em bancos, estoques, bens ou em outros segmentos
sucedâneos, gerando riquezas no curso natural dos capitais administrados pelos gestores.
Origens dos recursos
· Recursos próprios - A constituição de uma empresa se dá por meio dos recursos fornecidos
pelos sócios para a formação do patrimônio empresarial, denominado de Capital Social
inicial, componente básico do Patrimônio Líquido. Também são recursos próprios os
aumentos de capital mediante o ingresso de novos recursos vindos dos sócios e os
resultados positivos (lucros) apurados na atividade empresarial.
· Recursos de terceiros - O restante do Passivo é composto por obrigações. As obrigações
representam as dívidas assumidas pela empresa perante terceiros. No decorrer de suas
operações, a empresa utiliza recursos de terceiros para adquirir bens e serviços, pagar
salários, tributos, empréstimos etc.
· Análise do passivo – No Balanço Patrimonial, os recursos de terceiros são representados
pelo Passivo Exigível e os recursos próprios pelo Patrimônio Líquido. A soma dos recursos de
terceiros com os próprios forma o capital total a disposição da empresa, representado pela
equação:
Passivo total = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido
A análise do passivo nos permite identificar quais são as fontes ou as origens de recursos
que financiam as operações da empresa. Um passivo exigível de valor elevado em
comparação com o patrimônio líquido indica que os ativos foram financiados por terceiros
com elevado nível de endividamento. De outra forma, um patrimônio líquido elevado em
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comparação com o passivo exigível indica que os ativos foram financiados por capital
próprio, transmitindo maior segurança para credores e investidores.
Aplicações de recursos
O Ativo representa as aplicações dos recursos obtidos pela empresa.
· Análise do ativo - A análise do ativo torna possível saber de que maneira os recursos
obtidos estão sendo aplicados ou utilizados dentro da empresa. Os recursos podem estar
sendo aplicados em: estoques de mercadorias, bens, aplicações financeiras, contas a receber
etc.
Situação Patrimonial
O Passivo representa 'de onde veio' o dinheiro, se próprio ou de terceiro. E, o Ativo 'para
onde foi aplicado' o dinheiro, se em bancos, estoques, bens etc.
A análise da situação patrimonial indica se a empresa tem estabilidade absoluta, relativa,
nula ou equívoca, insolvência relativa ou absoluta.
Na estabilidade absoluta inexistem obrigações e o ativo total está coberto por recursos
próprios. Na relativa existem obrigações e patrimônio líquido, todas as dívidas tem cobertura
de ativos. Na nula ou equívoca só existem obrigações, inexiste patrimônio líquido, e os ativos
estão exatamente iguais às dívidas.
Na insolvência relativa, o valor das obrigações é maior que o do ativo, criando-se a figura do
patrimônio líquido negativo (ou passivo a descoberto). Na insolvência absoluta, inexistem
ativos, só existem passivos. É um caso raríssimo chegar a esta situação, onde só existem
dívidas e seus credores estão sem possibilidade nenhuma de receber seus créditos.
•

Adquira minhas obras de pesquisas acadêmicas / livros ou e-books – tudo no tamanho certo
para o seu melhor aprendizado cognitivo!
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