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Considerada uma das obrigações mais importantes para garantir a 
saúde financeira e o desenvolvimento de qualquer empresa, 
independentemente de seu tamanho, ou segmento, a DRE tem um papel 
importante na tomada de decisões.

Através dela, diretores e gestores de empresas tem acesso a 
informações de grande relevância para a realização de um bom 
planejamento estratégico.

Neste e-book você compreenderá a estrutura da DRE e a sua 
importância para a rotina financeira e gerencial da empresa. 

Boa leitura!

Wagner Mendonça – CEO WM Sistemas
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Demonstração do Resultado do Exercício



DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

Considerada uma das principais demonstrações contábeis, DRE tem o papel 
de compilar os resultados financeiros operacionais e não operacionais de uma 
empresa, confrontando os custos e as despesas de um período que 
normalmente vai de janeiro a dezembro, com o objetivo de formar o resultado 
líquido do exercício ou seja o lucro ou prejuízo resultante da operação.

O que é DRE?

Por que é importante?
Além de ser essencial para a saúde da empresa, a DRE tem infinitas possibilidades de uso, 
sendo também um importante instrumento para a tomada de decisões e o planejamento de 

métricas. Extremamente estratégica, a ferramenta atua como indicador de desempenho, 
garantindo maior vantagem competitiva para a empresa.



O que compõe a 
DRE?
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A DRE pode variar conforme o porte e segmento da empresa e deve ser realizada a partir dos valores referentes 
à receita bruta de vendas e serviços prestados pela empresa, suas respectivas deduções, os impostos incidentes 
e seus abatimentos, chegando então no valor da receita líquida das mesmas vendas e serviços, e que também 
deve fazer parte da DRE.

Para que se encontre o Resultado Operacional Bruto do período, é importante deduzir os custos das mercadorias 
comercializadas ou serviços prestados. Já as demais receitas devem ser acrescidas a este valor para que seja obtido 
o Resultado Operacional Líquido, antes da incidência dos impostos. Por fim, a provisão para o recolhimento do 
Imposto de Renda encerra o informativo proposto pela DRE.



Como estruturar 
sua DRE?
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Modelo prático para preparar sua DRE 
RECEITA	OPERACIONAL	BRUTA
Aqui	entram:

§ Vendas	de	Produtos
§ Vendas	de	Mercadorias
§ Prestação	de	Serviços

(-)	DEDUÇÕES	DA	RECEITA	BRUTA	
Neste	item,	você	incluirá:

§ Devoluções	de	Vendas	
§ Abatimentos	
§ Impostos	
§ Contribuições	Incidentes	sobre	Vendas

=	RECEITA	OPERACIONAL	LÍQUIDA

(-)	CUSTOS	DAS	VENDAS
Insira	neste	item:

§ Custo	dos	Produtos	Vendidos	
§ Custo	das	Mercadorias
§ Custo	dos	Serviços	Prestados

=	RESULTADO	OPERACIONAL	BRUTO

(-)	DESPESAS	OPERACIONAIS	
Inclua	neste	item:

§ Despesas	Com	Vendas	
§ Despesas	Administrativas

Continua....
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Modelo prático para preparar sua DRE 
(-)	DESPESAS	FINANCEIRAS	LÍQUIDAS

Despesas	Financeiras
(-)	Receitas	Financeiras
Variações	Monetárias	e	Cambiais	Passivas
(-)	Variações	Monetárias	e	Cambiais	Ativas

OUTRAS	RECEITAS	E	DESPESAS
Inclua:

Resultado	da	Equivalência	Patrimonial
Venda	de	Bens	e	Direitos	do	Ativo	Não	Circulante
(-)	Custo	da	Venda	de	Bens	e	Direitos	do	Ativo	
Não	Circulante

=	RESULTADO	OPERACIONAL	ANTES	DO	IMPOSTO	DE	RENDA	E	DA	
CONTRIBUIÇÃO	SOCIAL	E	SOBRE	O	LUCRO

(-)	Provisão	para	Imposto	de	Renda	e	Contribuição	Social	Sobre	o	
Lucro

=	LUCRO	LÍQUIDO	ANTES	DAS	PARTICIPAÇÕES

(-)	Debêntures,	Empregados,	Participações	de	Administradores,	
Partes	Beneficiárias,	Fundos	de	Assistência	e	Previdência	para	
Empregados

(=)	RESULTADO	LÍQUIDO	DO	EXERCÍCIO



Em	um	cenário cada	vez	mais	competitivo,	a	agilidade	no	acesso	à	informações	
estratégicas	é	prioridade	nas	empresas.

Através	de	um	controle	financeiro	completo	da	sua	empresa,	com	apoio	de	um	
Sistema	de	Gestão	(ERP),	é	possível	consultar	a	DRE	ou	DRE	comparativa,	em	tempo	
real,	tornando	a	tomada	de	decisão	muito	mais	assertiva.

Consultas	como	essas	podem	ser	realizadas	em	qualquer	momento	e	lugar,	pois	ERP	
WM	Sistemas	possui	a	contabilidade	gerada	em	tempo	real	e	na	nuvem.	Logo	que	
sua	empresa	realiza	uma	venda,	a	receita	já	reflete	na	contabilidade,	assim	como	
seus	custos,	impostos	e	deduções.

Estamos	à	disposição	para	apresentar	a	solução	ideal	para	sua	empresa!	

DRE – Potencializada!



É fato que a DRE tem ajudado pequenas, médias e grandes empresas a 
conquistarem mais espaço, competitividade e credibilidade no mercado.

Além de permitir aumentar o lucro e a rentabilidade das companhias, 
estabelecer planos, metas e estratégias cada vez mais estruturados e 
escaláveis, a ferramenta também contribuir para evitar a inadimplência, 
subsidiando uma atuação pautada na boa governança, na gestão mais 
eficiente e na melhoria dos processos.

As informações citadas neste e-book são apenas alguns exemplos de 
indicadores que podem ser facilmente calculados a partir de uma DRE 
bem estruturada. 

Mais que uma obrigação legal, a DRE é uma ferramenta poderosa 
de gestão! Investir tempo em sua elaboração minuciosa, pode 
significar o sucesso da sua empresa!

Conclusão



Acesse www.wmsistemas.inf.br
assine nossa Newsletter e baixe nossos outros e-books


