UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ANA NELLY GARICOCHEA MELGAR

HARMON IZAÇÃO CONTÁBIL INTERNACIONAL:
UM ESTUDO DAS CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS NA
CONTABILIZAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO DE ACORDO COM
AS NORMAS CONTÁBEIS BRASILEIRAS E INTERNACIONAIS

Monografia submetida ao Departamento de
Ciências Contábeis da Universidade Federal
de Santa Catarina como pré-requisito para
obtenção do grau de Bacharel em Ciências
Contábeis.

Orientador: Nivaldo João dos Santos, M.Sc

FLORIANÓPOLIS
2005

ANA NELLY GARICOCHEA MELGAR

HARMONIZAÇÃO CONTABIL INTERNACIONAL:
UM ESTUDO DAS CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS NA
CONTABILIZAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO DE ACORDO COM
AS NORMAS CONTÁBEIS BRASILEIRAS E INTERNACIONAIS

Esta monografia foi apresentada como trabalho de conclusão do curso de Ciências
Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina, obtendo a nota média C1. 15
atribuida pela banca examinadora constituída pelos professores abaixo relacionados.

of Elise Dahmer
oordenad ra de Mon
Banca Examinadora:

Orientador:

Prof. Nivaldo João dos antos, M.Sc
Departamento de Ciências Contábeis, UFSC

Membro:

ga, M.Sc
da
•
Prof. Alexand
Departamento de Ciências Contábeis, UFSC

Membro:

-/
Prof. JOÍ Gregorio Pekso Vasquez
Departamento de Ciências Contábeis, UFSC

Florianópolis, 05 de dezembro de 2005.

tscher, De.
fia do CCN

RESUMO

MELGAR, Ana Nelly Garicochea. Harmonização contábil internacional: um estudo das
convergências e divergências na contabilização do ativo imobilizado de acordo com as
normas contábeis brasileiras e internacionais. Monografia. 84 páginas. Florianópolis: UFSC.
2005.

Este trabalho tem como objetivo analisar as normas contábeis brasileiras e internacionais que
tratam da contabilização do ativo imobilizado, buscando identificar onde são convergentes ou
divergentes. Para tanto, é feita uma análise comparativa das normas brasileiras de
contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC, com as normas
internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board —
1ASB, este reconhecido mundialmente por seus esforços em promover a harmonização
internacional da contabilidade. Na fundamentação teórica são apresentados conceitos e
definições concernentes à harmonização contábil internacional, além de um breve histórico da
evolução da contabilidade. Os resultados alcançados na análise comparativa das normas
contábeis demonstram que, no que tange ao tratamento do ativo imobilizado, as normas
brasileiras estão bem próximas das normas internacionais em suas orientações. Por serem as
normas brasileiras analisadas, emitidas recentemente, ou seja, entre 2001 e 2005, pode-se
concluir que existe a tendência, por parte dos órgãos normatizadores brasileiros, em buscar a
adaptação das normas brasileiras As internacionais.

Palavras-chave: Harmonização contábil internacional. Ativo imobilizado. Normas
Internacionais de Contabilidade.
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I INTRODUÇÃO

Mesmo sendo o alvo de discussões e criticas, a globalização da economia tornou-se
uma realidade dado o crescimento das negociações internacionais, o surgimento de blocos
comerciais e a busca acelerada de novos mercados consumidores.
0 Brasil busca sua inserção nesse contexto global, porém, para que esse processo
traga benefícios para a sociedade, é necessário que as empresas nacionais estej am preparadas
e adaptadas a esse novo cenário. Captar recursos estrangeiros sob a forma de investimentos e
obter participação significativa no mercado internacional, concorrendo em um mesmo nível
de igualdade com empresas de outros países, é um ideal a ser alcançado (NIYAMA, 2005).
As demonstrações contábeis são o elo de ligação entre os investidores e as empresas.
Suas informações servem como base para a tomada de decisões, dai a importância de que
estas sejam compreensíveis e confiáveis. Com o crescimento das transações internacionais,
torna-se relevante a homogeneidade das demonstrações contábeis entre os países.
As Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), são conhecidas pelos usuários internacionais e vêm
sendo adotadas por diversos mercados, como forma de harmonização das demonstrações
contábeis. Salles (2004) esclarece que essas normas serão obrigatórias, a partir de 2005,
para as cerca de sete mil empresas de capital aberto existentes na Comunidade Européia e, a
partir de 2007, ocorrerá o mesmo com as empresas norte-americanas.
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No Brasil ainda não existe a obrigatoriedade da utilização das NIC, porém o Banco
Central do Brasil (BACEN) já anunciou que vai adotá-las, e o primeiro Marva a ser
apresentado desta maneira sera o de 2005. A partir dai, espera-se que as demais instituições
financeiras do pais, assim como outras empresas, passem a fazer o mesmo.
Na opinião de Santana (2004), a modificação das normas contábeis brasileiras,
visando aproximá-las das práticas internacionais, "facilitariam o processo de compreensão das
nossas demonstrações contábeis, pelos investidores externos" Ainda segundo Santana. as
normas contábeis associadas a boas práticas de governança corporativa são fundamento para
atração de investimentos no Brasil."

1.1

TEMA l PROBLEMA

O IASB é um órgão privado, formado por diversos países, tendo como um de seus

objetivos o de promover a convergência entre as diferentes normatizações contábeis existentes
no mundo e as normas contábeis internacionais (NIYAMA, 2005).
Niyama (2005), destaca alguns dos principais pontos de divergências para a adoção
das N IC por outros países, entre eles: o tratamento do goodwill, pesquisa e desenvolvimento,
leasing, reavaliação de ativos e instrumentos financeiros.

No Brasil, são adotados princípios e práticas contábeis de acordo com a realidade
local, e que diferem em alguns pontos das normas contábeis emitidas pelo 1ASB. Isto equivale
a dizer que o lucro apurado por uma empresa brasileira não seria o mesmo se fossem
utilizados alguns critérios internacionais para a contabilização.

Como exemplo disto, pode-se citar a contabilização do arrendamento mercantil
(leasing) fi nanceiro. De acordo com o IASB, quando a transação reflete em essência urna
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compra financiada, o bem objeto de arrendamento deve ser reconhecido pela arrendatária
como ativo imobilizado. No Brasil, as operações de arrendamento mercantil financeiro são
contabilizadas como aluguel em obediência à legislação fiscal (NIYAMA, 2005).
0 ativo imobilizado pode representar uma parte relevante do total dos ativos de uma
empresa, tendo importância substancial na apresentação de sua posição financeira. 0
reconhecimento de um gasto como despesa ou como ativo poderá afetar significativamente os
resultados das operações de uma entidade.
Diante do exposto, é formulado o seguinte problema de pesquisa: Quais as
convergências e divergências na contabilização do ativo imobilizado de acordo com o que

determinam as normas brasileiras e as normas imernacionals de contabilidade?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

0 objetivo geral desta pesquisa é analisar as convergências e divergências na
contabilização do ativo imobilizado de acordo corn o que determinam e as normas contábeis
brasileiras e as normas contábeis internacionais.

1.2.2

Objetivos específicos

Como objetivos específicos tem-se:
verificar o que determinam as normas contábeis
contabilização do ativo imobilizado;

brasileiras para a
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analisar quais as determinações das normas contábeis internacionais em relação
contabilização do ativo imobilizado;
identificar os pontos em que as determinações brasileiras e as internacionais

são convergentes no tocante a contabilização do ativo imobilizado;
apresentar as divergências na contabilização do ativo imobilizado de acordo
com as normas contábeis brasileiras e internacionais.

1.3 JUSTIFICATIVA

A adoção de normas contábeis universalmente aceitas, como forma de facilitar 0
entendimento das demonstrações financeiras das empresas junto ao mercado de capitais, vem
sendo considerada como um processo natural e necessário para o desenvolvimento das

relações comerciais internacionais.
No Brasil, esforços são feitos para que seja alcançada a harmonização com as

práticas contábeis internacionais. Segundo Gelbcke (CRCSC, 2005).

"as normas

internacionais de contabilidade estão sob processo de adaptação e tradução realizado por
instituições como o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) e o

Conselho Federal de Contabilidade (CFC)." Porém, explica Gelbcke, elas só poderão ser
colocadas em pratica em sua totalidade com "a aprovação da Lei das Sociedades Anônimas,
que esta em tramitação no Congresso."
Mesmo sem previsão de quando serão legalmente exigidas no Brasil, as NIC já estão
sendo utilizadas por imposição do mercado. As empresas que se adaptarem mais rapidamente
a essas novas exigências, terão maiores chances de participação no mercado exterior

(SALLES, 2004).
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A globalização tornou relevante a harmonização das normas contábeis em nível
mundial, visto que os usuários da contabilidade não estão mais limitados As fronteiras
nacionais. É necessário, porém, que se verifique quais os beneficios e malefícios que esse
processo poderá trazer para as entidades nacionais e, consequentemente, para a nossa
sociedade.
Justifica-se a escolha do assunto por sua atualidade e pela importância em se
conhecer os efeitos que advirão da adoção das práticas internacionais pelas empresas
brasileiras.

1.4 METODOLOGIA

Adota-se a classificação de Longaray et al (2003, pp.79-93) para a tipificaçâo desta
pesquisa.
Segundo Gil (2002, p.41), "com relação As pesquisas, é usual a classificação com
base em seus objetivos gerais." Desta forma, as pesquisas podem ser classificadas em três
grandes grupos: exploratórias, descritivas e explicativas.
Esta monografia, em função de seus objetivos, classifica-se como pesquisa
exploratória. As pesquisas exploratórias tem como objetivo principal o "aprimoramento de
idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento 6, portanto, bastante flexível, de modo
que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado." (GIL,
2002, p.41) .
Quanto aos procedimentos que serão utilizados para o desenvolvimento desta
monografia, classifica-se como pesquisa bibliográfica.
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A pesquisa bibliográlica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído

principalmente de livros e artigos científicos. A principal vantagem da pesquisa bibliográfica
é a de poder analisar um número bem mais amplo de dados do que se poderia pesquisar

diretamente. JA as desvantagens é que, muitas vezes os dados apresentados podem ter sido
coletados ou processados de forma equivocada (GIL, 2002).
A presente monografia, quanto aos critérios de abordagem do problema,

é

classificada como pesquisa qualitativa. Segundo Richardson et al (1999, p.79), "0 método
qualitativo difere, em principio, do quantitativo à medida que não emprega urn instrumental
estatístico como base do processo de análise de um problema."

Esta pesquisa utiliza como principal fonte de informações as Normas Brasileiras de
Contabilidade (NBC) emitidas pelo CFC e as NIC emitidas pelo IASB, fazendo um
comparativo entre as formas de contabilização do ativo imobilizado, conforme a adoção das
determinações brasileiras ou internacionais, verificando onde estas convergem e onde
divergem nas suas orientações.

1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Num universo de normas contábeis, nacionais e internacionais, esta pesquisa limitase A verificação das normas emitidas pelo CFC e pelo IASB. Dentre as normas emitidas por
esses órgãos normatizadores, são analisadas somente as que orientam

sobre a forma de

contabilização do ativo imobilizado.
A escolha das NBC emitidas pelo CFC é feita por ser este o órgão responsável, no
Brasil, pela edição de normas contábeis que devem ser observadas por todos os contabilistas.
As NIC emitidas pelo IASB são escolhidas com base no destaque mundial que e. dado a esse
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órgão normatizador, sendo ele referência quando o assunto tratado é a harmonização contábil
internacional.
Apesar de as normas contábeis norte-americanas não serem utilizadas para

o

desenvolvimento deste trabalho, elas são citadas na fundamentação teórica, vista a tradição de
pesquisa contábil dos Estados Unidos e a influência exercida pelo Financial Accounting
Standards Board (FASB) e pelas grandes corporações americanas no mundo inteiro.
Este trabalho não apresenta os lançamentos contábeis relacionados As operações
analisadas.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está dividido em quatro seções.
A primeira seção refere-se A introdução, apresentando o tema e o problema, os
objetivos gerais e específicos, a justificativa do estudo, a metodologia e as limitações da
pesquisa.
A segunda seção refere-se A fundamentação teórica, sendo apresentados conceitos e
definições concernentes ao tema e ao problema de pesquisa.
A terceira seção apresenta

o

estudo em questão , onde são analisadas

comparativamente as normas contábeis brasileiras e internacionais que determinam sobre a
contabilização do imobilizado.

Na quarta seção são apresentadas as conclusões do estudo e as recomendações para
futuros trabalhos. Constam, na seqüência, as referências e o APÊNDICE A. Trata-se, este
último, de um quadro comparativo sobre o que determinam as normas contábeis analisadas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção são abordados conceitos e definições concernentes à harmonização

contábil internacional, entre eles a apresentação dos principais órgãos normatizadores,
nacionais e internacionais, e algumas variações no entendimento da base teórica contábil
entre órgãos brasileiros e os principais órgãos internacionais de divulgação de normas e
princípios: IASB e FASB.

Também é apresentado um breve histórico da evolução da

contabilidade aid chegar ao seu estágio atual, quando a globalização dos mercados impõe
suas regras e exige mais homogeneidade nas demonstrações financeiras.
Os assuntos abordados servem como base

e complementação

para o

desenvolvimento do estudo proposto.

2.1

ORIGEM E EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE

A contabilidade surgiu da necessidade do homem conhecer e controlar o seu
patrimônio. "Percebendo que a riqueza era algo produzido por sua ação, pelos efeitos de seu
pensamento e, desejando conhecer como se movimentava, passou a registrá-la." (SA, 1995,
p.150).
0 primeiro usuário da informação contábil foi o seu próprio criador: o proprietário
do patrimônio, ou usuário interno. Segundo Iudicibus e Marion (1999, p.30), "a contabilidade
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existe desde o inicio da civilização. Alguns téoricos preferem dizer que ela existe, pelo
menos, desde 4.000 antes de Cristo."
Ao longo do tempo, os registros contábeis foram sendo aperfeiçoados conlbrme a
necessidade de informação, até o surgimento das partidas dobradas. Posteriormente, outros
usuários surgiram, validando o método utilizado pelos criadores da contabilidade. Pode-se
dizer, então, que a contabilidade nasceu da prática e desenvolveu-se em função de sua
característica utilitária e informativa.
O sistema de escrituração por partidas dobradas surgiu gradativamente nos séculos

XIII e XIV, em diversos centros de comércio no norte da Itália. 0 primeiro a editar um livro
ensinando esse sistema, foi o Frei Luca Pacioli, que em 1494 publicou

Summa de

Aril'maim, Geometrica, Proportioni et Proportionalitá. Esta obra foi o primeiro livro
impresso, pouco tempo após a invenção da imprensa, e abriu precedente para que novas obras
fossem escritas sobre o assunto (HENDR1KSEN e BREDA, 1999).
0 desenvolvimento do comercio e a acumulação de riquezas fez com que a
negociação individual desse espaço ao comércio por meio de representantes e associações.
Segundo Hendriksen e Breda (1999, p.44), "A sociedade foi importante no desenvolvimento
da contabilidade porque levou ao reconhecimento da firma como entidade separada e distinta
das pessoas de seus proprietários. A relação de representação foi importante porque exigiu a
prestação de contas."
No século XIX, a Revolução Industrial proporcionou uma grande expansão das
cidades e dos negócios, tendo um efeito positivo na evolução da contabilidade. A necessidade
de relatórios de controle gerencial e de custos de produção aumentou, assim como a demanda
por informações financeiras para os usuários externos, como acionistas, investidores,
credores e o governo. A criação de sociedades por ações foi uma conseqüência das grandes
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exigências de capital e, com o tempo, surgiram as auditorias obrigatórias propiciando a
criação de regras (HENDRIKSEN e BREDA, 1999).
As regras e princípios contábeis criados pelos proprietários ou gestores do
patrimônio, foram concebidas para atender As suas necessidades e não As de outros usuários,
sendo utilizadas com total independência e adaptando-se a situações especificas. Corn 0
surgimento dos usuários externos houve a necessidade de implantar-se regras básicas de
contabilidade para que as informações fornecidas apresentassem homogeneidade entre elas.
Desta forma, a contabilidade perdeu sua flexibilidade em relação As necessidades do seu
primeiro usuário, que, para tanto, buscou a solução na contabilidade gereneial ou
administrativa (MARTINS, 1988).
Segundo Eliseu Martins (1988, p.18), principalmente nas últimas duas décadas:

Temos assistido [...] a um movimento quase que universal A procura de urna
Estrutura Conceitual da Contabilidade; A caça de um conjunto teórico de razões que
dê sustentação a todas as regras empiricas e secularmente utilizadas, na sua grande
maioria, por regiões tão distintas, economias tão diferentes, povos tão diferentes.

A contabilidade gerencial, por servir As necessidades do usuário interno, deve ser
flexível, não precisando seguir princípios, nem legislação. Porém, para a contabilidade
societária ou financeira, "a norma é imprescindível, a fim de que haja um mínimo de
homogeneidade e comparabilidade entre as demonstrações contábeis das diversas entidades."
( MARTINS, 1988, p.20).
Contabilidade no Brasil
No Brasil a contabilidade evoluiu, inicialmente, sob a influência da escola italiana.
Segundo Iudicibus e Marion (1999, p.35), "Com a ascensão econômica do colosso norteamericano, o mundo contábil volta sua atenção para os Estados Unidos, principalmente a
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partir de 1920, dando origem ao que alguns chamam de Escola Contábil Norte-americana.
Em contrapartida, no inicio do Século XX, a Escola Européia (italiana) entra em decadência.
Na década de 70, o Brasil deu alguns passos para o desenvolvimento da ciência
contábil, con forme Niyama (2005, p.1):

obrigatoriedade de as companhias abertas terem suas demonstrações
a)
contábeis auditadas por auditores independentes;
179 1 72 pelo Banco Central do Brasil.
b)
publicação da Circular n.°
padronizando a estrutura e forma de apresentação das demonstrações contábeis das
companhias abertas; e
c)
influencia da escola norte-americana de contabilidade com o inicio do estudo
sobre princípios contábeis e a promulgação da Lei n.° 6.404/76 sob esta influencia.

Até a edição da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), a contabilidade
brasileira era bastante influenciada pela legislação tributária. Conforme a Fundação Instituto
de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI, 2000, p.41), a legislação
tributária "ao mesmo tempo que trouxe à Contabilidade algumas contribuições importantes
[...], vinha sendo um fator que realmente limitava a evolução dos princípios contábeis ou, ao
menos, dificultava a adoção pratica de princípios contábeis adequados."
A Lei 6.404/76 determina, em seu artigo 177, que:
Art.I 77. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, corn
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos principios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contabeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de

competência.
[.--]
§ 2° A companhia observará em registros auxiliares, sem modi fi cação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei
tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que
prescrevam métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem a elaboração de
outras demonstrações financeiras.

A contabilidade financeira ficaria, desta forma, desvinculada da legislação fiscal.
Para a FIPECAFI (2000, p.41):

10

essa disposição foi incluída na Lei das S.A. corn o objetivo de permitir a elaboração
de demonstrações financeiras corretas, sem prejuízo da elaboração de declaração do
imposto de renda, usufruindo-se de todos os seus benefícios e incentivos e, ao
mesmo tempo, respeitando-se todos os seus limites.

Em 1976, paralelamente à divulgação da Lei n.° 6.404/76, foi criada a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), "inspirada no modelo americano (SEC - Securities and
Exchange Commission) para monitorar o mercado de capitais" (NIYAMA, 2005, p.1).
Segundo Niyama (2005, p.2), "A contabilidade brasileira tradicionalmente foi
vinculada à legislação [...] e à regulamentação por organismos governamentais sendo
politicamente fraca a influência de órgãos de classe ou institutos representativos da profissão
para determinação dos procedimentos contábeis."
Em 1993, houve urn avanço com a edição da Resolução 750 pelo CFC, quando
foram definidos sete princípios fundamentais de contabilidade, quais sejam: Entidade,
Continuidade, Custo como Base de Valor, Prudência, Competência, Objetividade

e

Atualização Monetária. O CFC também criou um grupo de trabalho especifico para
desenvolver as Normas Brasileiras de Contabilidade, buscando sua aderência com as Normas
Internacionais de Contabilidade. Entretanto, segundo Niyama (2005, p.3):

mencionadas Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal
de Contabilidade não têm força legal e, portanto, embora os profissionais da Area
contábil possam ser punidos p610 Conselho pela não-observância aos princípios
fundamentais de Contabilidade e As Normas Brasileiras de Contabilidade, o mesmo
não acontece com as empresas, já que elas estão sujeitas A observância de normas
legais e regulamentares e não As do CFC.

Atualmente, o cenário econômico brasileiro 6. bem diferente do existente à época da
edição da Lei 6.404/76, devido, principalmente, á globalização dos mercados. A tendência
a de buscar a harmonização internacional das normas de contabilidade, adotando o modelo do
1AS13, para que haja melhor interpretação e aceitação das nossas demonstrações contAbeis.
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Encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n° 3.741/00,
que altera e revoga dispositivos da Lei n° 6.404/76 buscando, justamente, uma aproximação
com as práticas contábeis internacionais (SANTANA, 2004).

2.2 ÓRGÃOS DE NORMATIZACA.0 CONTA13IL

2.2.1

Brasil

Os principais órgãos brasileiros de normatização contábil são:
a) Conselho Federal de Contabilidade — CFC: criado em 1946, é o principal
órgão fiscalizador do exercício da profissão contábil no Brasil. 0 CFC possui um
Grupo de Trabalho das Normas Brasileiras de Contabilidade composto por várias
entidades e organismos públicos e privados, destacando-se o IBRACON, o
BACEN e a CVM. Conforme o coordenador do Grupo de Trabalho do CFC,
José Antônio de Godoy, o grupo "tem como compromisso a elaboração das
Normas Técnicas que se alinhem as Normas Internacionais, [..d de forma a
permitir ao Brasil, L.] se inserir no chamado mercado globalizado." Lembrando,
ainda, que a preocupação com a harmonização "não pode deixar de levar em
consideração que tais mecanismos não podem nem devem confrontar os
Princípios Fundamentais de Contabilidade

e as Normas

Brasileiras de

Contabilidade." (CFC, 2003, p.24);
b) Comissão de Valores Mobiliários — CVM: criada em 1976, é uma autarquia
vinculada ao Ministério da Fazenda, que tern por finalidade "disciplinar.
fiscalizar e promover o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários no
Brasil." (MADEIRA, 2004);

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil — IBRACON: fundado em
1971, 6. uma entidade profissional que "congrega contadores e auditores
independentes, tendo como função discutir, desenvolver e divulgar as posições
técnicas e éticas da atividade contábil e de auditoria no Brasil." (MADEIRA.
2004);
d) Banco Central do Brasil - BACEN: criado em 31 de dezembro de 1964. é urna
autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional. 0 BACEN tem
como principais firnções: a "formulação, execução e o acompanhamento da
política cambial e o controle das operações de créditos. Emite normas contdbeis

legais e Resoluções impositivas as instituições financeiras." (MADEIRA, 2004);
e) Secretaria da Receita Federal — SRF: criada em 1968, é urn árgão do
Ministério da Fazenda que tem como "objetivo principal fiscalizar e arrecadar os
tributos federais. Tem emitido normas contábeis no tocante à legislação do
Imposto de Renda." (MADEIRA, 2004).

2.2.2 Órgãos internacionais

Os principais organismos internacionais, responsáveis pela emissão de normas e
envolvidos na busca da harmonização contábil , são:
a) International Accounting Standards Board

—

IAS13: tern sua sede em Londres e

o órgão responsável, desde 2001, pela emissão das International Financial
Reporting Standards (IFRS).

O IASB teve como antecessor o International

Accounting Standards Committee, (1ASC), fundado em 1973 e responsável pela

emissão de um conjunto de 41 IAS — International Accounting Standards, nome
dado anteriormente as 'FRS (COSTA, 2003). Entre os objetivos do IASB. estão
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o de desenvolver um único conjunto de normas contábeis globais de alta

qualidade, transparentes e comparáveis, que ajudem os usuários em todo o
mundo a tomar decisões econômicas (NIYAMA, 2005);
h) International Federation of Accountants — IFAC: com sede em Nova York,
uma organização mundial, de natureza não governamental, sem fins lucrativos e
não política. Fundada em 1977, tem como missão "estreitar o relacionamento da
profissão contábil em nível mundial, [...] contribuir para o desenvolvimento da
economia internacional [...] e representar a profissão em assuntos de interesse
público." (NIYAMA, 2005, p.42):
c) International Organization

of Securities Commission — IOSCO: criada em

1983, refine os organismos que gerenciam o mercado de capitais. Segundo
Niyama (2005), não é um órgão voltado especificamente As questões contábeis.
mas tem na contabilidade um dos principais instrumentos para o monitommento
do mercado;
d) Asociación Interamericana de Contabilidad

AIC: criada em 1949, é uma

organização regional da profissão contábil na América que tem como objetivo:
"integrar os contadores do continente americano e assumir a representação da
profissão." (NIYAMA, 2005, p.52);
e) Organization for Economic Cooperation and

Developement — OECD: criada

em 1960, é constituída por trinta países-membros, entre eles: Austria, Canadá.
França, Alemanha, Itália, Holanda, Australia, Nova-Zelândia e Japão. Possui um
Grupo de Trabalho de Padrões Contábeis que atua "corno uma espécie de forum
de debates para troca de opiniael com as Nações Unidas, no que diz respeito a
matéria contábil e relatórios financeiros." (NIYAMA, 2005, p.46);
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f) European Union — EU: 0 Tratado de Roma (1957) é considerado o marco
inicial do surgimento do bloco econômico conhecido como União Européia. A
tentativa de harmonização de princípios e práticas contábeis na EU foi
implementada com a aprovação de diretivas que abrangem regras contábeis,
tributárias, questões trabalhistas, entre outras. Dentre as diretivas editadas, a
Quarta (1978) e a Sétima (1983) Diretivas são consideradas relevantes para a
contabilidade (NIYAMA, 2005).

2.2.3

Estados Unidos da América

a) Securities and Exchange Commission — SEC: criado em 1934, é um órgão
fiscalizador independente do governo federal, com a função de supervisionar a
atividade das companhias abertas. Segundo Niyama (2005, p.88), a SEC "tem
autoridade legal para estabelecer critérios e padrões contábeis para

as

companhias abertas, mas hi transferiu a responsabilidade para o setor privado.";
b) Financial Accounting Standards Board

— FASB: criado em 1972, é. urn

organismo do setor privado que tem a responsabilidade de regulamentar e
normatizar a contabilidade. Esta responsabilidade lhe é outorgada pela SEC, que
considera os seus princípios, práticas e padrões como tendo suporte e autoridade
substancial. A SEC poderá, no entanto, interferir nas decisões do FASB, caso
tenha posição divergente sobre determinado assunto (NIYAMA, 2005);

c) American Institute of Certified Public Accountants

— AlCPA: criado em 1937.

uma organização de grande influência para o desenvolvimento da teoria
contábil, tendo sua atuação destacada na promulgação de padrões de auditoria e
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no código de ética profissional seguido pelos contadores públicos certificados
(N1YAMA, 2005).
BRASIL

F.1 1 ..k.

OUTROS PAÍSES

CFC
CVM
IBRACON
BACEN
SRF

SEC
FASB
AICPA

IASB
IFAC
IOSCO
AIC
OECD
EU

Quadro 1: Principais órgãos de normatização contábil
Fonte: elaborado pela autora

2.3 ARCABOUÇO TEÓRICO CONTÁBIL

A contabilidade é considerada uma ciência social, pois sofre a influência do meio
ambiente ern que atua. Segundo Niyama (2005, p.15), "valores culturais, tradição
histórica, estrutura política, econômica e social, acabam refletindo nas práticas contábeis de

uma nação e, consequentemente, a evolução das mesmas pode estar vinculada ao nível de
desenvolvimento econômico de cada pais."
Desta forma, cada pais tem seu conjunto de normas, leis, princípios, regras.
procedimentos, de acordo com padrões analisados, discutidos e aprovados e que se tornam dc
cumprimento obrigatório no pais.

2.3.1 Características da informação contábil

A contabilidade é a ciência que tem por objeto o estudo do patrimônio das entidades.
acompanhando sua evolução qualitativa e quantitativa. Utilizando-se de .principios e normas,
a contabilidade produz as informações necessárias aos seus usuários, sendo estas apresentadas
sob a forma de relatórios e demonstrações contábeis.
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A informação contábil é utilizada por diversas pessoas e entidades corn as mais
variadas finalidades. A NBC TI, aprovada pela Resolução CFC n.° 785, de 28 de julho de
1995, identifica os usuários da contabilidade:

Os usuários incluem, entre outros, os integrantes do mercado de capitais,
investidores presentes ou potenciais, fornecedores e demais credores, clientes,
financiadores de qualquer natureza, autoridades governamentais de diversos níveis,
meios de comunicação, entidades que agem em nome de outros, como associagaes e
sindicatos, empregados, controladores, acionistas ou sócios, administradores da
própria Entidade, além do público em geral.

A contabilidade deve prestar informações aos seus usuários de forma que estes
possam tornar suas decisões sobre bases seguras. Para que isso aconteça, essas informações
devem possuir alguns atributos ou características qualitativas.
Então, as características qualitativas podem ser definidas como sendo

as

propriedades da informação que são necessárias para tornar as demonstrações contábeis úteis
para os seus usuários.
Para o CFC (1995), a informação contábil deve ser, antes de mais nada. veraz e
eqüitativa, satisfazendo, desta forma, as necessidades em comum de um grande número de
di ferentes usuários.
Ainda, segundo a Resolução CFC n° 785/95, são indispensáveis para a informaçAo
contábil. os seguintes atributos:
conliabilidade
lempestividade
compreensibilidade
cornparabiliciade
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Existem algumas variações entre as características qualitativas da informação
contábil no entendimento do CFC, do IASB e do FASB. Para um melhor entendimento, são

apresentadas, a seguir, as características qualitativas com as suas considerações conforme a
visão de cada órgão normatizador.

2.3.1.1 Confiabilidade

A confiabilidade

é o atributo que faz com que o usuário aceite a informação

contábil e a utilize como base de decisões.
O CFC (1995) prevê como pontos fundamentais para atingir a confiabilidade:

a)

a veracidade: as informações contábeis não devem conter erros nem vieses,
sendo elaboradas rigorosamente com base nos princípios e normas, técnicas e
procedimentos contábeis;

b)

a completeza: requer que a informação contábil compreenda todos os

elementos relevantes e significativos sobre o que se pretender divulgar;
c)

a pertinência: diz que o conteúdo da informação deve estar de acordo com a

respectiva denominação ou titulo.
O IASB coloca que: "A informação tem a qualidade de confiabilidade quando está

livre de erros relevantes"

e complementa: "A informação pode ser relevante, porém tão

incon fiável em sua natureza ou representação que o seu reconhecimento pode ser um erro
potencial." (113RACON, 1998, p.36).
Segundo o IASB (IBRACON, 1998), a informação para ser conftavel, precisa ter :
a) representação adequada: represptar fielmente as transações e outros eventos

que diz representar;

b) primazia da essência sobre a forma: as transações e eventos devem ser
contabilizados e apresentados dc acordo com sua essência e realidade econômica
e não meramente sua forma legal;
c) neutralidade: a informação contábil deve estar livre de preconceitos, ou seja ,

sem conter um julgamento predeterminado, não influenciando na tomada de
decisão do usuário, somente disponibilizando a informação;

d) prudência: observar as incertezas que envolvem certos eventos e transações,
elaborando com cautela as estimativas para essas ocorrências, no sentido de não
superestimar ativos ou receitas e subestimar passivos ou despesas;
e)

integridade: a informação deve ser completa dentro dos limites da relevância e
do custo.

Para o FASB, a confiabilidade da informação ocorre em função de:
a)

fidelidade de representação: é essencial que a informação represente fielmente

os fenômenos que pretende representar;
b)

verificabilidade: é a "capacidade de assegurar, por meio do consenso entre

mensuradores, que a informação representa o que se destina a representar, ou
que o método de mensuração foi utilizado sem erro ou yids." (HENDIZIKSEN e
BREDA, 1999, p.100);
c)

neutralidade:

significa que não há viés na direção de

am resultado

predeterminado. Viés, segundo o FMB, é a "tendência de uma medida para
situar-se mais de um lado do que de outro do que representa, em lugar de ter
igual probabilidade de ficar de qualquer um dos lados." (HENDIUKSEN e
BREDA, 1999, p.100):
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2.3.1.2 Tempestividade
0 CFC coloca como sendo uma característica qualitativa, a tempestividade, ou seja. a
inlbrmação contábil deve chegar ao usuário em tempo hábil, a fim de que possa ser utilizada
para seus fins. As informações divulgadas sistematicamente, como as demonstrações
contábeis, devem manter uma periodicidade.
1ASB (1998) e FASB (1999), não indicam a tempestividade como sendo uma
característica qualitativa. As duas Entidades, porém, colocam a relevância como sendo um
dos atributos da informação contábil, a qual não é citada como tal pelo CFC.

2.3.1.3 Relevância

Para o IASB, as informações são úteis quando são relevantes para o usuário em sua
tornada de decisão, ou seja, "influenciam nas decisões econômicas dos usuários, ajudando-os
a avaliar o impacto de eventos passados, presentes ou futuros, confirmando ou corrigindo as
suas avaliações anteriores." (IBRACON, 1998, p.35).
O FASB estende-se mais em suas observações sobre relevância para decisões e
define o termo corno sendo "a capacidade que a informação teria de fazer diferença numa
decisão." (HENDRIKSEN e BREDA, 1999, p.97). Para o FASB, a relevância se dá em
função de:
a) valor preditivo: ajuda os usuários a fazer predições sobre o resultado de eventos
passados, presentes e futuros;
b) valor como feedback : a informação tem papel importante na confirmação ou
correção de expectativas anteriores;
c) oportunidade: a informação deve estar disponível ao usuário antes de perder sua
capacidade de influenciar a decisão.
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Segundo Hendriksen e Breda (1999, p.99), o FASB coloca que a "Oportunidade não
garante relevância, mas não é possível haver relevância sem oportunidade." Ao contrário do
CFC, que indica a tempestividade, ou oportunidade, como sendo uma característica
qualitativa da informação contábil, o FASB

a caracteriza como sendo uma "restrição

importante A publicação de demonstrações financeiras."
O IASB diz o seguinte sobre a oportunidade das informações (IBRACON, 1998, p.

38):
Se houver demora indevida em reportar a informação, ela poderá perder a
relevância. [...] Para fornecer informações em datas oportunas poderá ser necessário
reportar a informação antes que todos os aspectos de uma transação ou evento sejam
conhecidos, prejudicando assim a confiabilidade. Por outro lado, se [...] houver
demora até que todos os aspectos se tornem conhecidos, a informação poderá ser
altamente conflável, porém de pouca utilidade para os usuários que tenham tido
necessidade de tomar decisões nesse interim.

Segundo o IASB (1998), para atingir um equilíbrio entre a relevância e a
confiabilidade, deve-se procurar a melhor forma de atender As necessidades do processo
econômico decisório dos usuários.

Assim como o CFC (1995), o FASB (1999) também adverte que as demonstrações
financeiras devem ser apresentadas em intervalos freqüentes (periodicidade), para que sejam
verificadas as modificações ocorridas na situação da empresa que possam afetar as decisões
dos usuários.

2.3.1.4 Compreensibilidade

CFC (1995) e IASB (1998) compartilpam do entendimento de que a informação
contábil deve ser exposta da forma mais compreensível ao usuário a que se destine, para que
seja prontamente entendida por ele. Presumem, ainda, que os usuários tenham urn
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conhecimento razoável dos negócios, atividades econômicas e contabilidade da empresa, em
nível que os habilite a entender as informações colocadas A. sua disposição.
Para o CFC, a compreensibilidade está ligada à -clareza e objetividade com que
in formação contábil é divulgada, abrangendo desde elementos de natureza formal L...1 até
redação e técnica de exposição utilizadas." (CFC, 1995).
Conforme Hendriksen e Breda (1999, p.95), o FASB faz uma distinção entre
"qualidades especificas para usuários e especificas para decisões." Conforme os autores, para
o FASB: "a natureza do usuário é um fator determinante crucial para a decisão a respeito da
informação a ser divulgada. Como [...] a compreensão da informação proposta depende da
natureza do usuário, esta característica é classificada como especifica ao usuário."

2.3.1.5 Comparabilidade

Segundo o CFC (1995), "A comparabilidade deve possibilitar ao usuário o
conhecimento da evolução entre determinada informação ao longo do tempo, numa mesma
Entidade ou cm diversas Entidades" Esclarece, ainda, que "a manutenção da comparabilidade
não deverá constituir elemento impeditivo da evolução qualitativa da informação contábil."
Para o IASB, "Os usuários devem poder comparar as demonstrações contábeis de
uma empresa ao longo do tempo a fim de identificar tendências na sua posição financeira e no
seu desempenho." (II3RACON, 1998, p.37). Essa comparação também deve poder ser feita
em relação a outras empresas.
Ainda segundo o IASB, os usuários "devem ser informados das políticas contábeis
seguidas na elaboração das demonstrações contábeis, quaisquer mudanças nessas políticas e o
efeito de tais mudanças." (IBRACON, 1998, p.37). A observância das NIC e a divulgação
das políticas contábeis utilizadas pela empresa ajudariam a atingir a comparabilidade.
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Lembra, ainda, que a necessidade de comparabilidade não deve ser confundida com a mera
uniformidade, e, a exemplo do CPC, coloca que aquela não deve tornar-se um empecilho ao
aperfeiçoamento das normas contábeis.

Para o FASB, a comparabilidade é "a qualidade da informação que permite aos
usuários identificar semelhanças

e

diferenças entre dois conjuntos de fenômenos

econômicos." (HENDRIKSEN e BREDA, 1999, p.101). Os aspectos ligados
coin parabili dade são:

a) uniformidade: "estimula a apresentação de demonstrações financeiras, por
empresas distintas, usando os mesmos procedimentos contábeis, conceitos de
mensuração, classificações e métodos de divulgação, bem como formato básico
semelhante nas demonstrações." (HENDRIKSEN e BREDA, 1999, p.102);
b) consistência: é entendida pelo FASB, segundo Hendriksen e Breda (1999, p.102),

como:

uso dos mesmos procedimentos contábeis por uma dada empresa ou entidade
contábil de um período a outro, [...] uso de conceitos e procedimentos de
mensuraçáo semelhantes para itens afins nas demonstrações de uma empresa. num
dado período, e [...] uso dos mesmos procedimentos por empresas diferentes.

1ASB e FASB ainda citam o custo-beneficio, como unia restrição ou limitação da
informação contábil, pois deve-se ter o cuidado de que os beneficios decorrentes da
informação apresentada sejam maiores do que o custo de produzi-la.
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IAS13
CONFIABILIDADE
Representação Adequada
Essência sobre a forma
Neutralidade
Prudência
Integridade
RELEVÂNCIA
COMPREENSIBILIDADE
COMPARABILIDADE
Limitações sobre releviincia e
Confiabilidade:
Oportunidade
Custo-Beneficio
Equilibria entre características
Quadro 2: Características Qualitativas da Informação Contábi
Fonte: elaborado pela autora

C'FC
CONFIABILIDADE
Veracidade
Completeza
Pertinência
TEMPESTIVIDADE
Tempo Hábil
Periodicidade
COMPREENSIBILIDADE
COMPARABILIDADE

1: N.SII
CONFIABILIDADE
Fidelidade
Verificabilidade
Neutralidade
RELEVÂNCIA
Valor Preditivo
Valor de Feedback
Oportunidade
COMPREENSIBILIDADE
COMPARABILIDADE
Uniformidade
Consistência
Limitações: Custo-Beneficio

2.3.2 Principias Fundamentais de Contabilidade

Os Princípios Fundamentais de Contabilidade fundamentam os conceitos, a teoria, e
a prática da Ciência Contábil. Conforme ludicibus e Marion (1999, p.89), eles são "os
conceitos básicos que constituem o núcleo essencial que deve guiar a profissão na consecução
dos objetivos da Contabilidade"

2.3.2.1 — Princípios (Conceitos) Fundamentais de Contabilidade — CVM

A Deliberação CVM n.° 29/86, orienta que os Princípios (Conceitos) Fundamentais
de Contabilidade podem ser classificados em três categorias básicas:
Postulados ambientais da Contabilidade;
Princípios contábeis propriamente ditos;
Restrições aos princípios contábeis fundamentais — Convenções.
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Os Postulados ambientais enunciam "condições sociais, econômicas e institucionais
dentro das quais a Contabilidade atua."
Os Princípios propriamente ditos "Delimitam como a profissão irá, em largos traços.
posicionar-se diante da realidade social, econômica e institucional admitida pelos
Postulados."
As Convenções ou Restrições "representam, dentro do direcionamento geral dos

Princípios, certos condicionamentos de aplicação, numa ou noutra situação pratica." (CVM,
1986).
Postulados Ambientais da Contabilidade:
Segundo o entendimento da CVM, os Postulados Ambientais da Contabilidade são:
a) Postulado da Entidade Contábil: trata da relação entre a empresa, ou entidade,

e o seu proprietário. Segundo ludicibus e Marion (1999, p.91), "o patrimônio de
uma entidade não se confunde com o de outra, os patrimônios dos sócios não se
confundem com o da empresa." ;
)

Postulado da Continuidade das Entidades: conforme ludicibus e Marion
(1999, p.91), para a contabilidade, continuidade 6:

a premissa de que uma entidade , ao que tudo indica, irá operar por um período de
tempo relativamente longo no futuro e esta premissa somente 6 abandonada quando
um histórico de prejuízos persistentes e a perda de substancia econômica e de
competitividade de mercado e mesmo o fim jurídico da sociedade [...] justifiquem o
fato de a Contabilidade [...] sinalizarem L..] para que aquela entidade esteja prestes
a urna descontinuidade.

Princípios Propriamente Ditos:
Para a CVM, os Princípios Propriamente Ditos são:
a) Principio do Custo como Base de Valor: "O custo de aquisição de um ativo ou
dos insumos necessários para fabricá-lo e colocá-lo cm condições de iterar
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benefícios para a Entidade representa a base de valor para a Contabilidade"
(CVM, 1986) ;
b) Principio do Denominador Comum Monetário:

as demonstrações contábeis

devem ser expressas em termos de moeda nacional de poder aquisitivo da data do
último balanço patrimonial (CVM, 1986);

c) Principio da Realização da Receita: segundo a Deliberação CVM n.° 29/86:

A receita é considerada realizada e, portanto, passive l de registro pela Contabilidade,
quando os produtos ou serviços produzidos ou prestados pela Entidade sat)
transferidos para outra Entidade ou pessoa física com a anuência destas e mediante
pagamento ou compromisso de pagamento especificado perante a Entidade
produtora

d) Principio do Confronto das Despesas com as Receitas e com os Períodos
Contábeis: todas as despesas e perdas ocorridas em determinado period() deverão
ser confrontadas com as receitas reconhecidas nesse mesmo período ou a ele
atribuidas (CVM, 1986);
e) Principio da Essência sobre a Forma: para que a informação contábil represente
fielmente a transação e outros eventos que ela tem finalidade de representar, "6
necessário que os eventos sejam contabilizados

e as informações sejam

representadas de acordo com sua substância e realidade econômica e não
meramente com sua forma legal." (IUDÍCIBUS e MARION, 1999, p.115).

Convenções (Restrições aos Princípios):
Segundo disposto pela CVM, as Convenções ou Restrições aos Princípios são:
Convenção da Objet I idade: para que não haja distorções nas informações
contábeis, o contador deverá escolher o procedimento mais adequado para

descrever um evento contábil, dando preferência para: "a) os que puderem

ser
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comprovados por documentos e critérios objetivos; b) os que puderem ser
corroborados por consenso de pessoas qualificadas da profissão" (CVM, 1986);
b) Convenção da Materialidade: o contador deve levar em consideração a relação
custo-beneficio, quando da necessidade de evidenciar determinadas informações
contábeis. Não deve-se confundir, porém, os conceitos de materialidade e
relevância, pois "Algo pode ser material quanto ao valor, isoladamente
considerado, e irrelevante [...]. Em contrapartida, um valor de certo atributo pode
ser pequeno em si, mas relevante quanto As tendências que possa apontar."
(CVM, 1986);
e) Convenção do Conservadorismo: entre as alternativas de avaliação para o
patrimônio, a contabilidade deverá escolher a que apresente o menor valor atual
para o ativo e o maior valor para as obrigações (CVM, 1986);
d) Co n venção da Consistência (ou Uniformidade): uma vez que certo critério

contábil é adotado, entre vários igualmente relevantes, ele não deverá ser
mudado, corn a finalidade de que haja comparabilidade entre os relatórios
contábeis da entidade e possibilite os estudos preditivos (tendências). Isto não
quer dizer que a mudança de critérios não deva ser feita, caso esta implique numa
melhoria dos procedimentos (CVM, 1986).

2.3.2.2 Princípios Fundamentais de Contabilidade - CFC

Em 1981, através da Resolução n.° 530, o CFC pronunciou-se a respeito dos
Princípios Contábeis. Já em 1993, com a intençO de atualizar e aperfeiçoar aquela resolução.
o CFC editou a Resolução n.° 750, que define os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
de observância obrigatória para os profissionais contábeis (IUDÍCIBUS e MARION. 1999).

37

A Resolução CFC no 750 (1993), estabelece como Princípios Fundamentais de
Contabilidade:
Art.3.° Sao Princípios Fundamentais de Contabilidade:
I —o da ENTIDADE;
II— o da CONTINUIDADE;
III — o da OPORTUNIDADE;
IV — o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL;
V — o da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;
VI — o da COMPETÊNCIA; e
VII — o da PRUDÊNCIA.

Princípios da Entidade e da Continuidade
Os Princípios da Entidade e Continuidade, observados na Resolução CFC n.° 750/93,
possuem os mesmos conceitos dispostos na Deliberação CVM no 29/86, apresentada na seção
2.3.2.1 deste trabalho. A diferença esta na classificação feita pela CVM, que os identifica
como Postulados Ambientais.
Principio da Oportunidade
O principio da oportunidade refere-se, segundo o CFC (1993), "simultaneamente. á
tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando
que este seja feito de imediato e corn a extensão correta"
Principio do Registro pelo Valor Original
A conceituação deste princípio pelo CFC (1993), encontra-se em consonância corn o
que dispõe a Deliberação CVM n° 29/86 sobre o Principio do Custo como Base de Valor.
Principio da Atualização Monetária
Conforme Resolução CFC n.° 750/93, "Os efeitos da alteração do poder aquisitivo
da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis através do ajustamento da
expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais."
Em 1995, o governo federal revogou a'correção monetária, não sendo mais possível
reconhecer os efeitos inflacionários nas demonstrações contábeis. A Lei 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, que altera a legislação do imposto de renda, determina em seu parágrafo
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único, artigo 4.°: "Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de
demonstrações financeiras, inclusive para fins societários."

Princípios da Prudência e da Competência
Os Princípios da Prudência e da Competência, observados pelo CFC (1993).
possuem os mesmos conceitos dispostos na Deliberação CVM n.° 29/86, referentes

Convenção do Conservadorismo e ao Principio do Confronto das Despesas com as Receitas e
com os Períodos Contábeis, respectivamente.

2.3.2.3 Pressupostos Fundamentais de Contabilidade — IASB

O IASB apresenta como pressupostos fundamentais de contabilidade, a continuidade,
a uniformidade (consistência) e a competência de exercícios. No entendimento do IASB,
"Quando estes pressupostos forem observados na elaboração de demonstrações contábeis, não

será necessário Porém, se um pressuposto fundamental de contabilidade não for
observado, o fato deve ser divulgado com as razões da inobservância." (IBRACON, 1998,

p.56).
Assim são entendidos os pressupostos fundamentais de contabilidade:

a) continuidade empresarial:

presume-se que a empresa não vá entrar em

liquidação ou restringir significativamente o volume de suas operações;
b) uniformidade (consistência): presume-se que as políticas contábeis sejam
seguidas uniformemente de um período para o outro;
c) competência: as receitas, custos e despesas são registrados quando auferidos ou

incorridos, e não quando recebidoso ou pagos e refletidos nas demonstrações
contábeis dos períodos a que se referem (IBRACON, 1998).
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O IASB ainda coloca que "Prudência, substância superpondo-se à forma e relevância
devem nortear a seleção e adoção das políticas contábeis." (IBRACON, 1998, p.57).

2.3.2.4. Princípios Contábeis Geralmente Aceitos - FASB

Nos Estados Unidos da América, as normas de contabilidade tern como base
pesquisas desenvolvidas por suas universidades e pelas duas principais entidades reguladoras
e fiscalizadoras da profissão: FASB e AICPA. Os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos
nos Estados Unidos - USGAAP, conforme Larson e Chiappeta apud

Castro Neto et al

(2004a), são os seguintes:
a) Principio da Entidade (Business entity principle): os fatos relativos ao registro e
prestação de contas da empresa devem ser separados e distintos dos sócios;

h) Principio da Objetividade (Objectivity principle): as informações contábeis
devem ser suportadas por evidências e as demonstrações elaboradas com
informações úteis e confiáveis;
c) Principio do Custo (Cost principle): a informação das demonstrações contábeis
deve basear-se nos custos incorridos nas transações comerciais. 0 custo deve ser
mensurado com base em desembolso ou equivalente;
d) Principio da Continuidade (Goinconcern principle): aplicado as entidades na
hipótese de elas terem suas operações continuadas ao longo do tempo;
e) Principio do Reconhecimento da Receita (Revenue recongnition principle): a
receita deve ser reconhecida no momento em que for ganha;
.

1)

Principio da Independência de Exercício (Time period principle): a gestão dos
negócios deve ser segregada por período de tempo determinado, normalmente de

um ano, denominado período contábil;
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g) Principio do Relacionamento da Despesa com a Receita (Mactching
principle): relaciona despesas com receitas na demonstração do resultado no
mesmo período em que as receitas foram reconhecidas;
h) Principio da Materialidade (Materiality principle): as demonstrações contábeis,

inclusive notas explicativas, devem apresentar toda informação relevante a
respeito das operações e posição financeira da entidade;
Principio da Consistência (Consistency principle): a entidade deve utilizar

métodos de avaliação uniformes ao longo de períodos contábeis sucessivos para
que a informação das demonstrações contábeis seja comparável ao longo desses

períodos;
.1)

Principio do Conservadorismo

(Conservatism principle): quando duas

estimativas de valores a serem recebidas ou pagas são igualmente aceitáveis, a
menos otimista deve ser utilizada.

I•SB

(

ENTIDADE
CONTINUIDADE
CONTINUIDADE
OPORTUNIDADE
REGISTRO VLR ORIGINAL
ATUALIZ. MONETARIA
COMPETÊNCIA
COMPETENCIA
PRUDENCIA
UNIFORMIDADE
Quadro 3: Princípios Fundamentais de Contabilidade
Fonte: elaborado pela autora

FASB

ENTIDADE
CONTINUIDADE
OBJETIVIDADE
CUSTO
RECONHEC. DA RECEITA
INDEPEND EXERCICIO
CONSERVADORISMO
RELACIONA DESP E REC
CONSISTENCIA
MATERIALIDADE

4'

2.3.3 Relatórios Contábeis

através dos Relatórios Contábeis que a contabilidade expõe as suas informações.
Eles relatam os principais fatos registrados em determinado período referentes ao patrimônio
da entidade. Segundo a NBC T6, aprovada pela Resolução CFC n° 737, de 27 de novembro
de 1992, "A divulgação das demonstrações contábeis tem por objetivo fornecer, aos seus
usuários, um conjunto mínimo de informações de natureza patrimonial, econômica ,
financeira, legal, física e social que lhes possibilitem o conhecimento e a análise da situação
da Entidade."
Segundo o que determina a Lei 6.404/76, em seu artigo 176, por ocasião do
encerramento do exercício social, as empresas devem elaborar as seguintes demonstrações
contábeis:
- balanço patrimonial ;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
Ill - demonstração do resultado do exercício; e
IV - demonstração das origens e aplicação de recursos.
[---]
4.° As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros
analíticos ou demonstrações contábeis necessários

Segundo Leite e Benedicto (2004), "As informações contábeis podem ser
evidenciadas por uma empresa, a partir das seguintes formas: Relatório da Administração:
Demonstrações Contábeis; Notas Explicativas; Parecer dos Auditores Independentes;
Parecer do Conselho Fiscal.". Conforme os autores, no mercado internacional de capitais.
esses relatórios são agrupados num s6, chamado de Relatório Anual, que é utilizado,
principalmente, pelas empresas que negociam ações em bolsas de valores.
As demonstrações contábeis apresentadas no Relatório Anual normalmente são:
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercicio . Demonstração das Mutações
do Patrimônio Liquido, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração
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dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Balanço Social. Conforme Leite e

Benedict° (2004), "Os tipos de demonstrações contábeis dependem da legislação do pais em
que a empresa opera."
No Brasil não há exigência legal para elaboração e divulgação da Demonstração dos
Fluxos de Caixa, da Demonstração do Valor Adicionado e do Balanço Social, mas muitas
empresas já o fazem de forma espontânea.
As demonstrações contábeis exigidas pelas NIC são: Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio
Liquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa. No mercado internacional a Demonstração

das Origens e Aplicações de Recursos não é muito utilizada (LEITE e BENEDICTO, 2004).

2.3.3.1 Balanço Patrimonial

Conforme a NBC T3, aprovada pela Resolução CFC n° 686, de 14 de dezembro de
1990, "0 Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, quantitativa

e qualitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade."
Os elementos diretamente relacionados corn a avaliação da posição financeira no
balanço são os ativos, os passivos e o patrimônio liquido. A Lei 6.404/76, determina em seu
art.l 78, o seguinte:

Art. 178. No ()Mango, as contas serão classificadas segundo os elementos do
patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a
analise da situação financeira da companhia.
§ 1° No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez
dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:
a) ativo circulante;
b) ativo realizável a longo prazo;
c) ativo permanente, dividido em investimentos , ativo imobilizado e ativo diferido.
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2.3.3.2 Demonstração do Resultado do Exercício

Para Iudicibus e Marion (1999, p.14), a demonstração do resultado do exercício "6 a
expressão máxima, juntamente com o Balanço Patrimonial, da evidenciação contábil emanada
da aplicação criteriosa dos procedimentos de escrituração e ajuste, tudo obedecendo aos
Princípios Fundamentais de Contabilidade, prioritariamente à competência. Essa demonstração fornece o resultado liquido do exercício, "decompondo-o entre os
seus elementos constitutivos, ou seja, as receitas e despesas do exercício, apuradas segundo o
regime de competência." (NEVES e VICECONTI, 2003, p.74).

2.3.3.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido e de Lucros ou Prejuízos
Acumulados
A lei 6.404/76 aceita uma demonstração ou outra, sendo que a Demonstração das
Mutações do Patrimônio Liquido apresenta em uma de suas colunas as informações da
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, segundo a FIPECAFI (2000,
p.37), "Evidencia a mutação do patrimônio liquido a nível global [...] e a nível de mutações
internas"

2.3.3.4 Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Segundo Neves e Viceconti (2003, p.75), essa demonstração "visa identi ficar as
modificações ocorridas na posição financeira de curto prazo da empresa, motivadas pelo
ingresso de novos recursos, além dos gerados pelas próprias operações, e a forma como estes
foram aplicados"
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2.3.3.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e a Demonstração dos
Fluxos de Caixa refletem as movimentações financeiras ocorridas nas entidades. A diferença
está na "amplitude de enfoques" desses relatórios. Enquanto o primeiro indica o excesso de

ativos circulantes sobre passivos circulantes ou vice-versa, o segundo demonstra a origem e
aplicação de "todo o dinheiro que transitou pelo Caixa em um determinado período e o
resultado desse fluxo." (IUDICIBUS e MARION, 1999, p. 218).

2.3.3.6 Balanço Social e Demonstração do Valor Adicionado

O Balanço Social apresenta o perfil social das empresas: relações de trabalho,
tributos pagos, investimentos na comunidade, investimentos no meio ambiente. Segundo
ludicibus e Marion (1999, p.78), "Dentro da idéia de Balanço Social, o item que mais se
destaca é o valor agregado (valor adicionado)."
0 Valor Adicionado evidencia para quem a empresa está canalizando a renda obtida.

Subtraindo-se das vendas todas as compras de bens e serviços, têm-se o montante de recursos
que a empresa gera para remunerar salários, juros, impostos, e reinvestir em seu negócio
(IIJDICIBUS e MARION, 1999).
Normas Brasileiras de Contabilidade

Normas I ntern:16011:lis

de Contabilidade

Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio
Liquido ou Demonstração de
Lucros ou Prejuízos Acumulados
Demonstração das Origens e
Aplicações de Recursos

Demonstração das Mutações do
Patrimônio Liquido

Quadro 4 — Relatórios Contábeis
Fonte: elaborado pela autora

Demonstração dos Fluxos de Caixa
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2.4 HARMONIZAÇÃO CONTABIL INTERNACIONAL

Harmonização contábil é o processo pelo qual vários países, de comum acordo,

procuram realizar mudanças em seus sistemas e normas contábeis, buscando tomá-los
compatíveis entre si. Para que isto aconteça, deve ser identificada uma teoria geral da

contabilidade que possa servir a todos, considerando a influência dessas normas na economia
e respeitando as características e peculiaridades de cada pais (AMENABAR apud CASTRO

NETO et al., 2004b).
Niyama (2005, p.38) lembra que o termo harmonização tem sido algumas vezes

associado incorretamente com padronização de normas contábeis. No entendimento do autor:

ilarmonização e um processo que busca preservar as particularidades inerentes a
cada pais, mas que permite reconciliar os sistemas contábeis com outros países de
modo a melhorar a troca de informações a serem interpretadas e compreendidas,
enquanto padronização é um processo de uniformização de critérios, não admitindo
flexibilização.

As diferenças existentes entre as normas contábeis internacionais, são causadas por
diversos motivos, entre os quais Niyama (2005) destaca:

a) características, natureza e tipo de sistema legal vigente: pode ser classificado
em duas correntes — common-law (não-legalistico) e code-law (legalistico).
0 sistema baseado em common-law é menos rígido quanto a cobrança de um
detalhamento de regras contábeis, focando mais o que deve ser evitado. As
demonstrações são mais transparentes para os acionistas. Predomina em países

como Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canada, Australia e Nova-Zelândia. O
sistema code-law requer um maior

grau de detalhamento das regras e
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procedimentos contábeis, dando maior ênfase à proteção dos credores. Predomina
em países como Alemanha. França e Japão.
Segundo Niyama (2005, p.151), "0 Brasil é um 'misto' dos dois (sistemas),
embora se aproxime mais do code-law.";
b) forma de captação de recursos pelas empresas, se vinculadas ao niereado de
capitais ou ao mercado de crédito bancário com fonte governamental: as
informações requeridas por investidores são significativamente diferentes das

requeridas pelos credores por empréstimos, seja crédito bancário ou fonte
governamental. As demonstrações contábeis irão apresentar informações que
privilegiem seu usuário mais importante.
Na opinião de Niyama (2005, p.27), o Brasil não tem "um mercado de capitais
sólido e atuante que seja tão importante a ponto de se caracterizar como provedor

de recursos para as empresas.", porém, existe a Lei 6.404/76 voltada ram atender
a acionistas e investidores, além da CVM que tem a preocupação voltada para
transparência de balanços para investidores;
c) nível de influência, credibilidade e amadurecimento da profissão
nos países onde o mercado de capitais é sólido e atuante, os usuários requerem
informações financeiras confiáveis e tempestivas. A profissão contábil nesses
países sofre pouca interferência do governo e é responsável pela promulgação de
padrões contábeis e de auditoria. Nos países onde não há uma demanda tão grande

por informações financeiras, geralmente a profissão contábil é fraca e questionase a qualidade das demonstrações contábeis produzidas.
No Brasil, a profissão contábil é representada por dois órgãos: CFC e 1BRACON,
porém nenhum deles, conforme Niyama (2005, p.29), "6 politicamente forte o
suficiente para influenciar órgãos governamentais legalmente autorizados para
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editar normas contábeis.", como o Banco Central e a CVM. Para o autor, o status
da profissão contábil e a sua influência na elaboração de normas contábeis ainda
estão aquém do esperado:
d) vinculavio

da

legislação

tributária com

a

escrituração mercantil

(contabilidade financeira): O fisco estabelece critérios para reconhecimento de

despesas ou receitas tendo como objetivo especifico a tributação do lucro das
empresas, enquanto os outros usuários das demonstrações contabeis, como
investidores e credores, tam interesses diferentes do fisco. Desta forma, as regras
fiscais podem ter impacto no reconhecimento e mensuração de ativos para
propósitos da contabilidade financeira.

Embora a legislação brasileira tenha criado os "registros auxiliares para amparar
critérios contábeis diferentes dos prescritos em lei [...], ainda convivemos com
inúmeras situações desconfortáveis de legislações ou regulamentos de natureza
tributária" (NIYAMA, 2005, p.31)
e) existência de urn arcabouço conceitual teórico e o nível da teoria contábil ou
estrutura conceitual básica da contabilidade: a existência de um arcabouço
teórico sólido significa que os objetivos da contabilidade e das demonstrações

contábeis tam um alicerce conceitual de padrões e princípios que fundamentam
uma contabilidade mais independente

e mais imune as interferências

governamentais, especialmente as de natureza tributária. No Brasil, é recente a
obrigatoriedade da disciplina "teoria da contabilidade - nos cursos de graduação

em ciências contábeis, exigida a partir de 1993. Também os princípios contábeis
foram regulamentados somente em 1993, pelo CFC.
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Segundo Niyama (2005, p.38), "De uma forma geral, [...] ha um consenso favorável
para uma harmonização de padrões contábeis que facilite a comunicação e contribua para
reduzir as diferenças internacionais"
Algumas vantagens da harmonização são destacadas por Madeira (2004), como o
aumento do nível de confiança do público em geral em relação as demonstrações financeiras,
a redução das incertezas e riscos nas avaliações dos usuários da contabilidade, o acesso das
empresas a recursos financeiros internacionais e, como principal vantagem, o fluxo de
recursos econômicos e de profissionais entre empresas e mercados internacionais.
No entendimento de Niyama (2005), as empresas multinacionais têm, na
harmonização contábil, a vantagem de reduzirem seus custos com o gerenciamento de
sistemas contábeis diferenciados em diferentes países, além de ter facilitada a tarefa de
elaboração de demonstrações contábeis, que atualmente requerem ajustes por divergências de
critérios contábeis.
Madeira (2004), destaca algumas dificuldades ou entraves para o processo de
harmonização contábil internacional, como os diferentes sistemas jurídicos e estruturas
empresariais, o nível de interferência dos sistemas tributários na contabilidade, a maior ou
menor representatividade dos profissionais da area contábil, assim como a falta de entidades
profissionais com poder de influência.
Na opinião de Niyama (2005, p.39), "a busca da harmonização contábil em termos
mundiais passa obrigatoriamente por uma discussão mais aprofundada sobre harmonização de
currículos básicos de cursos de ciências contábeis." Também deve ser discutido. segundo o

mesmo autor, "o processo de credenciamento de contadores e auditores para atuação em
outros países, facilitando assim um intercâmbio técnico-profissional."
No Brasil, para que as normas internacionais possam ser adotadas, há a necessidade
de mudanças legislativas. 0 principal instrumento legal, que regula a elaboração de
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demonstrações contábeis no Brasil, é a lei das Sociedades por Ações. A lei societária é

bastante detalhada, fixando exigências sobre os critérios de avaliação de ativos e passivos,
classificação de contas, tipo e modelo de demonstrações financeiras a serem divulgadas, entre
outras (MADEIRA, 2004).

No dia 05 de julho de 1999, foi encaminhado ao Ministério da Fazenda, o
Anteprojeto de Reformulação da Lei no 6.404/76, que altera algumas de suas disposições,
principalmente aquelas que tratam da matéria contábil.
Em 2000, foi encaminhado ao Congresso Nacional o texto desse anteprojeto, agora
na forma do Projeto de Lei n.° 3.471/00, o qual tem como objetivos:

Adequar a parte contábil da lei de forma a atender a necessidade de maior
transparência e qualidade das informações contábeis [...]
Criar condições para harmonização da lei com as melhores práticas contábeis
internacionais.
Buscar eliminar ou diminuir as dificuldades de interpretação e de aceitação das
nossas informações contábeis [...]
Consequentemente, reduzir o custo (taxa de risco) provocado por essas dificuldades
de interpretação e de aceitação.
Reduzir o custo de elaboração, de divulgação e da auditoria das nossas
demonstrações contábeis.

0 Projeto de Lei n.° 3.741/00 toma como base as recomendações do 1ASB. para

apresentar suas modificações à Lei 6.404/76. As principais alterações dizem respeito: ao
tratamento contábil das operações de arrendamento mercantil; das combinações de empresas;
dos incentivos governamentais; dos instrumentos

financeiros;

da apresentação

da

Demonstração dos Fluxos de Caixa e da Demonstração de Valor Adicionado.
0 projeto dispõe, ainda, sobre a obrigatoriedade de as empresas de grande porte

elaborarem e divulgarem demonstrações financeiras nas mesmas bases das que são elaboradas
pelas companhias abertas. Segundo Madeira (2004), "muitas empresas de grande porte, em
virtude da forma jurídica adotada, não divulgam qualquer informação para o público externo.''
Para o autor, um dos motivos que fundamentariam essa proposta do projeto de lei, seria a
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questão da responsabilidade social, visto que o poder das grandes empresas -transcende aos

aspectos puramente econômicos ou financeiros, se estendendo sobre a comunidade na qual a
empresa atua, sendo esta diretamente atingida pelas suas ações."

2.5 CONCEITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ATIVO E ATIVO IMOBILIZADO

2.5.1 Ativo

0 ativo pode ser definido como o conjunto de bens e direitos de propriedade de uma
entidade, ou à disposição da administração. Junto com o passivo e o patrimônio líquido, o
ativo

representa o patrimônio da empresa, que é o objeto de estudo da contabilidade

(IUDICIBUS e MARION, 1999).

Os elementos que compõem o ativo, estão agrupados em contas dispostas em ordem
decrescente de liquidez, ou seja, conforme a rapidez com que podem converter-se em
dinheiro. Essas contas, conforme a Lei 6.404/76, estão classificadas em grupos que são:
a) ativo circulante;
b) ativo realizável a longo prazo, e
c) ativo permanente, sendo este dividido em:
- investimentos;
- ativo imobilizado, e
-

ativo diferido.

O IASB conceitua o ativo como sendo "um recurso controlado pela empresa como
resultado de eventos passados e do qual se espera que futuros beneficios econômicos resultem
para a empresa." (IBRACON, 1998, p.40).
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Conforme o disposto na NIC n° 1, emitida pelo IASB e disponível no Jornal Oticial
da União Europeia (JOUE) em publicações de 2003, a empresa deve apresentar no balanço
patrimonial os ativos e passivos classificados em "activos correntes e não correntes e passivos
correntes e não correntes". A norma orienta que, "Quando uma empresa escolher não fazer
esta classificação, os activos e passivos devem ser apresentados de urna forma geral por
ordem da sua liquidez."
A NIC n.° 1, esclarece que um ativo deve ser classificado como "ativo corrente"
quando se espera "que seja realizado dentro de doze meses a partir da data do balanço." Todos
os outros ativos devem ser classificados como "ativos não-correntes", sendo este termo
utilizado para incluir "activos tangiveis, intangíveis, operacionais e financeiros de natureza de
longo prazo." A norma não proibe, no entanto, o uso de descrições alternativas, desde que o
sentido seja claro (JOUE, 2003).
O IASB fixa conceitos para servirem como base para a "preparação e apresentação

das demonstrações contábeis destinadas a usuários externos." (IBRACON, 1998, p.29). No
tocante aos elementos das demonstrações contábeis, em particular os ativos, o lASB tece
algumas considerações em seu Referencial Conceitual Teórico (IBRACON, 1998, p.41):

Muitos ativos, por exemplo ativos imobilizados , têm uma forma fisica.
56.
Entretanto, a forma fisica não é essencial A existência de um ativo; dessa forma, as
patentes e direitos autorais, por exemplo, são ativos, se beneficios económicos
futuros são esperados para a empresa e se eles são controlados pela empresa.
Muitos ativos, por exemplo contas e receber e imóveis, estão ligados a
57.
direitos inclusive o direito de propriedade. Ao determinar a existência de um ativo, o
direito de propriedade não é essencial; assim, por exemplo, um imóvel objeto de
leasing é um ativo, se a empresa controla os beneficios que se espera sejam
provenientes da propriedade. Embora a capacidade de uma empresa controlar os
beneficios seja o resultado de direitos legais, poderá um item, apesar disso,
satisfazer a definição de um ativo, mesmo quando não há controle legal. Por
exemplo, o 'know-how' obtido através de uma atividade de desenvolvimento de um
produto poderá satisfazer a definição de ativo quando, [...], a empresa controla os
beneficios que dele se espera"
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2.5.2 Ativo imobilizado

No Brasil, o ativo imobilizado, junto com os investimentos e o ativo diferido,
compõe o grupo dos ativos permanentes. No Ativo Permanente estão classificados os "bens e
direitos não destinados à transformação direta e meios de pagamento e cuja perspectiva de
permanência na Entidade ultrapasse um exercício." (CFC, 1990).
Segundo Marion, (1997, p.288), o ativo imobilizado pode ser definido como "todo
ativo de natureza relativamente permanente, que se utiliza na operação dos negócios de unia
empresa e que não se destina à venda."
A Lei 6.404/76, em seu art 179, item IV, conceitua como contas a serem
classificadas no ativo imobilizado: "Os direitos que tenham por objeto bens destinados it
manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com essa finalidade.
inclusive os de propriedade industrial ou comercial."
Entende-se que neste grupo de contas do balanço são incluídos todos os bens de
permanência duradoura, utilizados no funcionamento normal das atividades da empresa,
assim como os direitos exercidos com a mesma finalidade.
Segundo a NBC T3, os ativos imobilizados "são os bens e direitos, tangíveis e
intangíveis, utilizados na consecução das atividades-fins da Entidade." (CFC, 1990).
Desta forma, os itens classificados na categoria de ativo imobilizado incluem:
bens tangiveis, que têm um corpo fisico, tais como terrenos, obras civis.
a)
máquinas, móveis, veículos, benfeitorias em propriedades arrendadas, direitos sobre
recursos naturais etc.;
bens intangíveis, cujo valor reside no em qualquer propriedade fisica, mas
b)
nos direitos de propriedade que sao legalmente conferidos aos seus possuidores. tais
como patentes, direitos autorais, marcas etc (FIPECAFI, 2000, p. 182)

Também integram o ativo imobilizado bens que ainda não estão em operação, como
construções em andamento, importações em andamento, mas que já existe a aplicação de
recursos visando a obtenção destes (FIPECAFI, 2000).
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No entendimento do IASB, conforme o que determina a NIC 16. os ativos
imobilizados são ativos tangíveis que: "(a) são mantidos por uma entidade para uso na
produção ou fornecimento de produtos ou serviços, para locação a terceiros, ou para
finalidades administrativas; e (b) espera-se o uso por mais de um periodo." (IBRACON,
2003, p.292).
Os ativos intangíveis são abordados pelo IASB na NIC 38, que conceitua ativo
intangível como sendo: "um activo não monetário identificável sem substância fisica detido

para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para arrendamento a outros, ou
para finalidades administrativas." (JOUE, 2003).
Segundo a orientação do IASB quanto à classificação dos ativos como correntes e
não-correntes, os itens considerados como ativos imobilizados devem ser classi ficados no
grupo dos ativos não-correntes, visto que se espera utiliza-lo por mais de um período.
Conforme a FIPECAFI (2000, p.194), os elementos que integram

o

ativo

imobilizado, "com exceção de terrenos e de alguns outros itens, [...] têm um período limitado
de vida útil econômica. Dessa forma, o custo de tais ativos deve ser alocado aos exercícios
beneficiados por seu uso no decorrer de sua vida útil econômica." Sobre esse assunto, o
art.183, § 2.°, da Lei n.° 6.404 /76, estabelece que:
§ 2° A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada
periodicamente nas contas de:
a) depreciação, quando corresponder A perda do valor dos direitos que têm por
objeto bens flsicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da
natureza ou obsolescência;
b) amortização, quando corresponder A perda do valor do capital aplicado na
aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com
existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização
por prazo legal ou contratualmente limitado;
c) exaustão, quando corresponder A perda do valor, decorrente da sua exploração. de
direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa
exploração.

3

ANALISE COMPARATIVA ENTRE AS NORMAS CONTÁBEIS BRASILEIRAS

E AS NORMAS CONTÁBEIS INTERNACIONAIS

Nesta seção são apresentadas, comparativamente, as normas contábeis brasileiras e
as normas contábeis internacionais que dispõem sobre a contabilização do ativo imobilizado.
Para o desenvolvimento deste estudo são analisadas as seguintes NBC emitidas pelo
CFC:
a) NBC T 19.1 — Imobilizado (tangível), conforme Resolução CFC n.° 1.025/05;
b) NBC T 19.5 — Depreciação, Amortização e Exaustão, conforme Resolução CFC
n') 1.027/05;
c) NBC T 19.6 — Reavaliação de Ativos, conforme Resolução CFC n.° 1.004/04;

d) NBC T 10.2 — Arrendamento Mercantil, conforme Resolução CFC n.° 921/01.
Como complementação, no âmbito nacional, são verificadas a legislação societária
(Lei 6.404/76) e a legislação fiscal (Decreto 3.000/99 — Regulamento do Imposto de Renda).
No âmbito internacional, são examinadas as seguintes normas emitidas pelo IASB:
a) NIC n.° 16 — Ativo Imobilizado (tangível), revisada em 1998;
b) NIC n.° 38 — Ativos Intangíveis, aprovada em 1998;
c) NIC n.° 17 — Locações, revisada em 1997; e
d) NIC n° 36 — Redução do Valor Recuperável de Ativos, revisada em 1998.
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3.1

CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS NA CONTABILIZAÇÃO DO ATIVO

IMOBILIZADO DE ACORDO COM AS NORMAS CONTÁBEIS BRASILEIRAS E
INTERNACIONAIS

3.1.1

Reconhecimento do ativo imobil izado

As normas brasileiras e internacionais de contabilidade analisadas, são convergentes
no que diz respeito aos critérios de reconhecimento do ativo imobilizado. A NBC T 19.1
(CFC, 2005) possui o mesmo entendimento do disposto na MC 16 (IBRACON, 2003), de
que um bem do ativo imobilizado deve ser reconhecido como um ativo quando: "(a) é
provável que futuros beneficios decorrentes do ativo sejam percebidos pela entidade; e (b) o
custo do ativo para a entidade puder ser medido com segurança." (IBRACON, 2003, p.293).
A NIC 38 (JOUE, 2003), determina os mesmos critérios que a NIC 16, para que uma
empresa reconheça um ativo intangível, seja ele adquirido externamente ou originado
internamente.
A NBC T 19.1 (CFC, 2005) orienta que "peças maiores e equipamentos
sobressalentes devem ser classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usálos durante mais de 12 meses." Devem ser classificadas da mesma forma, segundo o CFC
(2005) , as "Peças separadas e equipamentos de manutenção que podem ser usados somente
em um determinado item do ativo imobilizado" ao que se pode acrescentar a determinação da
NIC 16 sobre estes itens: deve-se esperar "que seu uso seja regular" e, ainda, que esses itens
devem ser "depreciados durante um período que não exceda a vida útil do respectivo ativo."
(IBRACON, 2003, p. 294).
Quando componentes de um ativo tern vidas úteis diferentes, como por exemplo os
motores de uma aeronave, a NIC 16 orienta para a contabilização de cada componente
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separadamente, visto que proporcionam benefícios diferentes e necessitam de métodos e taxas
diferentes de depreciação (IBRACON, 2003, p.294).
Referente a ativos adquiridos por motivos de segurança ou meio ambiente, CFC e
IASB concordam que estes devam ser registrados como ativo imobilizado desde que
propiciem futuros beneficios econômicos além daqueles que a empresa perceberia caso as
aquisições não fossem feitas. A NIC 16 determina que: "tais ativos são reconhecidos somente
na extensão em que o valor contábil de tal ativo, e dos ativos a que se relaciona, não exceda o
respectivo montante recuperável." (IBRACON, 2003, p.294).
CFC e IASB estão em consonância quanto à possibilidade de juntar itens de valores
irrelevantes e reconhece-los como imobilizado. Conforme a NBC T 19.1 (CFC, 2005), estes
itens "podem ser agrupados por natureza do bem e aplicados ao valor total dos itens os
critérios para reconhecimento como ativo imobilizado."
O Decreto n.° 3.000/99 (RITZ199), que trata da tributação das pessoas juridicas,
determina que "Art.301. 0 custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não
superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida (Ail que não
ultrapasse um ano." Essa norma fiscal não se aplica aos casos em que a atividade exercida
pela empresa exija a utilização de um conjunto de bens de valor unitário inferior ao limite
estabelecido, como por exemplo: as fitas de video adquiridas para o acervo de uma videolocadora.
Desta forma, para atendimento do fisco, os bens com valores superiores a R$
326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos) e prazo de vida útil superior a
um ano, devem ser registrados no ativo permanente para, posteriormente, ser reconhecida sua
despesa no resultado, pela depreciação ou amortização.
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SÍNTESE

CFC = IASB
Um item é reconhecido como ativo imobilizado quando:
(a) se espera o seu uso por mais de um período (doze meses);
(b) é provável que sua utilização traga benefícios econômicos;
(c) o seu custo pode ser mensurado com segurança.
Quadro 5: Reconhecimento do ativo Imobilizado
Fonte: elaborado pela autora

3.1.2 Avaliação inicial

CFC e IASB determinam a mesma forma de avaliação inicial para os itens do ativo
imobilizado, ou seja, pelo seu custo. A NBC T 19.1 (CFC, 2005) dispõe que, "Depois do
reconhecimento como ativo, um item do imobilizado deve ser mantido pelo seu custo, menos
a depreciação acumulada e as perdas para reduzir o valor recuperável."
No caso de ativos intangíveis, a NIC 38 (JOUE, 2003) determina , como tratamento
de referencia, que sejam mensurados pelo custo menos qualquer amortização acumulada e
quaisquer perdas por desvalorização acumuladas.
Conforme a FIPECAFI (2000, p.182), "0 Imobilizado deve ter contas para cada
classe principal de ativo, para o registro de seu custo. As depreciações acumuladas devem
estar em contas à parte, classificadas como redução do ativo."
Tanto a NBC T 19.1 (CFC, 2005), quanto a NIC 16 (IBRACON, 2003), indicam
como componentes do custo de um bem do imobilizado: o seu prego de compra, impostos de
importação e não-recuperáveis sobre a compra, deduzidos de descontos comerciais e
abatimentos e quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de
operar para o uso pretendido. Informam, ainda, os custos que não devem ser classificados
Como

imobilizado, como por exemplo, os custos administrativos e os custos gerais indiretos.
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Segundo a FIPECAFI (2000, p.189), "Consideram-se como custo de aquisição todos
os gastos relacionados com a aquisição do elemento do Ativo Imobilizado e os necessários
para colocá-lo em local e condições de uso no processo operacional da companhia."
Pela análise, verifica-se que as normas brasileiras

e as internacionais são

convergentes quanto à avaliação dos itens do ativo imobilizado. Ambas apresentam situações
elucidativas sobre o procedimento de avaliação, porém a NBC T 19.1 apresenta um maior
detalhamento, principalmente no que se refere aos custos que não devem ser classificados
como ativo imobilizado.
São analisados, a seguir, alguns casos específicos do ativo imobilizado e sua
avaliação, visto a relevância que podem ter para o patrimônio de uma entidade:

3.1.2.1 Bens de construção própria

Tanto a NBC T 19.1 (CFC, 2005), quanto a NIC 16 (IBRACON, 2003), orientam

que, para determinar o custo de um ativo de construção própria, são utilizados os mesmos
princípios aplicáveis a um ativo adquirido. Caso a entidade fabrique ativos semelhantes para
venda, o custo atribuído sera o mesmo custo de fabricar o bem. Os custos de quantidades
anormais de recursos desperdiçados, assim como o resultado de operações eventuais que
podem ocorrer antes ou durante a produção de um ativo são reconhecidos no resultado do
exercício.

3.1.2.2

Bens adquiridos por contratos de arrendamento (leasing)

Aos contratos de arrendamento mercantil são aplicadas as normas: NBC T 10.2
(CFC, 2001) e a NIC 17 (JOUE, 2003).
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0 arrendamento mercantil pode ser classificado como arrendamento financeiro ou
operacional. 0 arrendamento financeiro tem, entre outras características, a opção de compra
do bem ao final do contrato.
A NIC 17 (JOUE, 2003) dispõe que "Uma locação é classificada como uma locação
financeira se ela transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse."
Caso contrario, a locação é classificada como operacional.
Analisando a NBC T 10.2 e a NIC 17, verifica-se que ambas determinam que, se o
arrendamento for classificado como financeiro, o bem deve ser registrado como um ativo
imobilizado da arrendatária, posto que, com base na teoria contábil, o que deve predominar
a essência da transação (compra financiada) sobre a forma jurídica.
Segundo a NIC 17, as locações financeiras devem ser reconhecidas como ativos e
passivos nos balanços dos locatários pelo valor justo da propriedade locada ou, se este for
inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos da locação (JOUE, 2003).
A NBC T 10.2 (CFC, 2001) determina que o valor do bem arrendado deve integrar o
imobilizado, sendo identificado como "objeto de arrendamento financeiro, em contrapartida
ao valor total das contraprestações e do valor residual que deve ser registrado no passivo
circulante ou no exigível a longo prazo."

e ainda que "A depreciação desse bem deve ser

consistente com a depreciação aplicável a outros ativos de natureza igual ou semelhante."
Os contratos de arrendamento mercantil que não se enquadrem em ao menos urna das
condições para serem considerados financeiros, serão classificados como operacionais e
tratados como despesas na demonstração de resultados (CFC, 2001).

3.1.2.3 Permuta de ativos

Conforme a NBC T 19.1 (CFC, 2005), "Quando um item do ativo imobilizado é
adquirido em troca de um ou mais ativos o custo do item deve ser avaliado pelo valor justo.-
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Valor justo é entendido como o valor pelo qual um ativo poderia ser negociado entre partes
conhecedoras do assunto e dispostas a negociar numa transação com isenção de interesses.
O CFC (2005) determina que "Quando o item adquirido não pode ser avaliado ao
valor justo com segurança, seu custo deve ser o valor contábil do ativo entregue."
A NIC 16 dispõe sobre três casos de permutas de ativos que podem ocorrer:
a) a aquisição de um ativo imobilizado em troca de outro tipo de ativo, quando o
custo do bem adquirido deve ser "avaliado pelo valor justo do ativo recebido";
b) a aquisição de um ativo imobilizado em troca de um ativo semelhante, tanto na
sua aplicação quanto no seu valor; e
c) a venda de um ativo imobilizado em troca do direito de propriedade de urn ativo
semelhante.
Nos casos citados nas alíneas "h" e "c", não deve ser reconhecido "qualquer lucro ou
prejuízo na transação, sendo o custo do novo ativo o valor contábil do ativo transferido."
(IBRACON, 2003, p.296).
Pode-se verificar que a norma internacional faz uma diferenciação na avaliação do
ativo imobilizado adquirido pela permuta com um bem que não é do imobilizado, utilizando,
neste caso, o valor do bem adquirido. Nos outros dois casos citados, a avaliação é feita pelo
valor do ativo que foi transferido. A norma brasileira não faz distinção entre o tipo de ativo
utilizado na permuta, sendo a avaliação feita pelo valor justo ou, se este não for possível, pelo
valor do ativo transferido.
SÍNTESE

CFC = IASB
Um bem do imobilizado deverá ser avaliado pelo seu custo.
Casos específicos:
(a) bens de construção própria;
(b) bens adquiridos por contratos de arrendamento (leasing);
(c) permuta de ativos.
Quadro 6: Avaliação inicial
Fonte: elaborado pela autora
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3.1.3 Dispêndios subseqüentes

Após o reconhecimento inicial de um bem do ativo imobilizado, ocorrem gastos para
a manutenção destes bens. Os gastos relacionados com os bens do ativo imobilizado podem
ser de duas naturezas:
1.gastos de capital - são os que irão beneficiar mais de um exercício social e devem
ser adicionados ao valor do Ativo Imobilizado. [...]
2. gastos do período — são os que devem ser agregados as contas de despesas do
período, pois s6 beneficiam um exercício e são necessários para manter o
Imobilizado em condições de operar, não the aumentando o valor. (FIPECAF1,
2000, p.190)

A decisão de registrar urn gasto de capital ou um gasto do período, "traz reflexos
tanto no valor dos ativos como no resultado do período, devendo, portanto, tal decisão ser
tomada em função de princípios bem estabelecidos." (FIPECAFI, 2000, p.191).
A NBC T 19.1 (CFC, 2005), orienta que "Os custos de manutenção diária de um
item do imobilizado que incluem, principalmente, mão-de-obra, bens de consumo e pequenas
peças devem ser reconhecidos no resultado quando incorridos."
Segundo a norma brasileira, o custo reposição de parte de um item do imobilizado só
deve ser reconhecido no valor contábil desse item, quando cumprir As mesmas exigências
feitas para o reconhecimento de um bem como ativo imobilizado, ou seja: ter a expectativa de
utilização por mais de doze meses; seu custo possa ser mensurado com segurança e haja a
expectativa de auferir beneficios econômicos em decorrência da sua utilização. 0 valor
contábil das partes substituidas deve ser baixado (CFC, 2005).
Segundo a FIPECAFI (2000, p.193), "Uma melhoria ocorre ern conseqüência do
aumento de vida útil do bem do Ativo Imobilizado, do incremento em sua capacidade
produtiva, ou da diminuição do custo operacional." Uma melhoria pode resultar de
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substituição de partes do bem, adição de novas partes, ou ainda de uma reforma substancial
do bem.
A NIC 16 (IBRACON, 2003, p.296) orienta que os dispêndios subseqüentes com
ativos imobilizados "só são reconhecidos como ativo quando o dispêndio melhora as
condições do ativo além do padrão de desempenho originalmente avaliado." Os dispêndios
com reparos e manutenção incorridos "para restaurar ou manter os beneficios econômicos
futuros, os quais a entidade pode esperar do padrão originalmente avaliado do desempenho do
ativo.", são reconhecidos como despesas do período. A NIC 38 (JOUE, 2003) determina o
mesmo procedimento da NIC 16 para os ativos intangíveis.

CFC = IASB
v• 0 gasto com manutenção ou reposição de itens do ativo imobilizado só
será reconhecido no valor contábil desses itens quando contribuir para a
melhoria das condições do ativo além do padrão de desempenho
originalmente avaliado.
V Uma melhoria ocorre com:
(a) o aumento da vida útil do bem;
(b) o incremento na capacidade de produção;
(c) a diminuição do custo operacional.
Quadro 7: Dispêndios subseqüentes
Fonte: elaborado pela autora

3.1.4

Depreciação, amortização e exaustão

A NBC T 19.5 (CFC, 2005), que trata sobre o registro contábil da depreciação,
amortização e exaustão,

determina que "0 ativo imobilizado deve ser depreciado,

amortizado ou exaurido em função da estimativa de sua vida útil ou prazo de utilização."
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A norma brasileira prevê a obrigatoriedade do reconhecimento da depreciação,
amortização e exaustão, que inicia quando o item esta em condições de operar e cessa quando
o ativo é baixado ou transferido do imobilizado (CFC, 2005).

A depreciação a ser contabilizada, segundo a Lei 6.404/76, deve corresponder "ao
desgaste efetivo pelo uso ou perda de sua utilidade, mesmo por ação da natureza ou
obsolescência". Porém, no Brasil "a tendência de um número significativo de empresas é
simplesmente adotar as taxas admitidas pela legislação fiscal." (FIPECAFI, 2000, p.194).
Conforme o disposto no RIR/99:

Art.309. A quota de depreciação registrável na escrituração como custo ou despesa
operacional sera determinada mediante a aplicação de taxa anual de depreciação
sobre o custo de aquisição dos bens depreciáveis (Lei n.° 4.506, de 1964, art.57, §
Art.310. A taxa anual de depreciação sera fixada em função do prazo durante o qual
se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte, na produção de seus
rendimentos (Lei n.° 4.506, de 1964, art.57, § 2.°).
§ 1 0 A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de vida útil
admissivel, em condições normais ou médias, para cada espécie de bem, ficando
assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada as
condições de depreciação de seus bens, desde que faça a prova dessa adequação
quando adotar taxa diferente (Lei n.° 4.506, de 1964, art.57, § 3.°).

Orienta a FIPECAFI (2000, p.195), que "Para fins contábeis,

não se deve

simplesmente aceitar e adotar as taxas de depreciação fixadas como máximas pela legislação
fiscal", mas sim estimar a vida útil econômica do imobilizado analisando todos os fatores que

podem ter influência sobre ela. Entende-se, porém, que o problema esta em algumas
imposições feitas pelo fisco, que impossibilitam a dedução da correta parcela de depreciação
para fins de imposto de renda . Na opinião da FIPECAFI, "6 preferível, para não complicar,
que ambas (parcelas) sejam iguais e, se tais diferenças lido forem significativas, pode-se
adotar a base fiscal."
Referente à contabilidade internacional, a NIC 16 (IBRACON, 2003, p.300), dispõe
que: "Na proporção que os beneficios econômicos incorporados num ativo são consumidos
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pela entidade, o valor do ativo contábil é reduzido para refletir esse consumo, normalmente
debitando-se uma despesa de depreciação." A parcela de depreciação de cada período é
reconhecida como uma despesa, a não ser que seja incluída no valor contábil de outro ativo.
A NIC 38 (JOUE, 2003) exige que urn ativo intangível seja amortizado numa base
sistemática, de acordo com a melhor estimativa da sua vida útil. De acordo com o IASB,
existe um "pressuposto refutável de que a vida útil de um activo intangível não excederá vinte
anos a partir da data em que o activo esteja disponível para o uso."
Segundo a NBC T 19.1 (CFC, 2005), o valor depreciável, amortizável ou exaurivel
de um bem é o custo do ativo, menos seu valor residual. Este ultimo é entendido como: o
valor liquido que se espera obter por um ativo no fim de sua vida útil. 0 valor residual e a
vida (Ail do ativo, assim como o seu período de uso ou volume de produção, devem ser
revisados ao menos no final de cada exercício, 0 valor depreciável, amortizável ou exaurivel,
deve ser apropriado, sistematicamente, durante a vida (Ail, período de uso ou volume de
produção do ativo.
A NIC 16 alerta que o valor depreciável de um ativo é determinado após a dedução
do valor residual do ativo, mas na prática, esse valor 6, geralmente, insignificante e, portanto,
imaterial para efeito do cálculo do montante depreciável (IBRACON, 2003).
Conforme a NIC 38 (JOUE, 2003), o valor residual de um ativo intangível deve ser
igual a zero, salvo se: "(a) existir um compromisso de que um terceiro participante compre o
activo no final de sua vida útil; ou (b) existir urn mercado activo para esse tipo de activo e que
seja provável que tal mercado existirá no final da vida útil do activo."
CFC (2005) e IASB (2003) consideram os seguintes fatores para a determinação da
vida útil de um ativo:

a) o uso esperado do ativo;
b) o desgaste físico;
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c) a obsolescência tecnológica;
d) os limites legais sobre o uso do ativo.
Segundo a NIC 16 (IBRACON, 2003, p.301), "Uma variedade de métodos de
depreciação pode ser usada para alocar o montante depreciável de um ativo numa base
sistemática, durante a sua vida útil." A norma internacional explica que "0 método usado
para um ativo é selecionado com base no padrão esperado de beneficios econômicos e é
consistentemente aplicado de período a período, a não ser que haja uma mudança no padrão
esperado de beneficios econômicos desse ativo."
A NBC T 19.1 (CFC, 2005) dispõe que o método de depreciação, amortização e
exaustão "deve ser revisado, pelo menos, no final de cada exercício e, quando existir niudança
significativa no padrão esperado de consumo dos beneficios econômicos futuros incorporados
ao ativo, o método deve ser mudado para refletir a mudança de padrão."
De acordo com a NBC T 19.1 (CFC, 2005), dentre os vários métodos de
depreciação, amortização e exaustão existentes, destacam-se:
a) o método linear: resulta numa quota de valor constante a ser depreciada durante
a vida útil do ativo;
b) o método dos saldos decrescentes: resulta numa quota de valor decrescente a ser
depreciada durante a vida útil do ativo; e
c) o método das unidades produzidas: resulta numa quota de valor a ser depreciado
com base na expectativa de produção.
A NIC 38, (JOUE, 2003) determina que "o método de amortização usado deve
reflectir o padrão em que os beneflcios econômicos do activo são consumidos pela empresa.
Se o padrão Pao puder ser estimado com fiabilidade, deve ser adoptado o método de linha
reta."
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Os métodos de depreciação e amortização destacados pela NBC T19.1 são os
mesmos citados pela NIC 16 dentre os vários métodos que podem ser utilizados. Não foram
encontradas disposições sobre exaustão nas normas internacionais de contabilidade.
As normas são convergentes nas suas orientações quanto

a

depreciação e

amortização, porém, o que pode motivar diferenciações entre as demonstrações brasileiras e
internacionais é a utilização dos critérios fiscais para os registros contábeis.

SÍNTESE
✓ A diminuição de valor dos bens do ativo imobilizado deverá ser
registrada, periodicamente, em contas de depreciação, amortização ou
exaustão.

• CFC e IASB são convergentes nas suas orientações sobre depreciação
e amortização, porém a utilização dos critérios fiscais brasileiros poderá
motivar diferenciações entre as demonstrações contábeis brasileiras e
internacionais.
✓ As normas internacionais de contabilidade não trazem disposições
sobre exaustão.
Quadro 8: Depreciação, amortização e exaustão
Fonte: elaborado pela autora

3.1.5

Reavaliação

A reavaliação dos ativos imobilizados é aceita como tratamento alternativo para as
empresas que desejam ajustar o valor histórico de seus bens a preços correntes de mercado.
Niyama (2005, p.58) entende que a reavaliação "fere o principio do custo como base

de valor, já que um novo valor [...] substitui o custo histórico nas demonstrações financeiras."
Segundo o autor, a reavaliação é "uma forma legal de se reduzir a distância entre o valor
histórico e o preço de mercado",

porém ocorre "a perda de comparabilidade entre as

empresas que adotam esta prática e as que adotam o tradicional principio do custo como base
de valor.-
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Conforme a NBC T 19.6 (CFC, 2004), "A reavaliação deve ser restrita a bens
tangiveis do ativo imobilizado, desde que não esteja prevista sua descontinuidade
operacional." A norma brasileira orienta que:

Ao optar pela reavaliação, o critério para avaliação contábil deixa de ser o valor de
custo, e as reavaliações devem ser periódicas, com uma regularidade tal que o valor
liquido contábil não apresente diferenças significativas em relação ao valor de
mercado, na data de encerramento de cada exercício social. (CFC, 2004)

A empresa que optar pela reavaliação, devera efetuá-la anualmente ou a cada quatro
anos, conforme a variação dos valores de mercado dos bens reavaliados. Este procedimento
devera ser mantido por, no minim, dez anos. A depreciação, amortização ou exaustão dos
bens reavaliados devem ser calculadas sobre o novo valor do bem, considerando a sua vida
econômica remanescente (CFC, 2004).
Segundo a NIC 16, a reavaliação do ativo imobilizado é permitida como tratamento
alternativo, sendo determinado o seguinte:

Depois do reconhecimento inicial como ativo, um item do imobilizado deve ser
registrado por um valor reavaliado, que seria o seu valor justo na data da
reavaliação, menos a depreciação acumulada e prejuízos acumulados subseqüentes,
por redução no valor recuperável. As reavaliações devem ser feitas com suficiente
regularidade, de modo que o valor contábil não seja materialmente diferente daquele
que seria determinado usando-se o valor justo na data do balanço. (1BRACON,
2003, p.298)

Para os ativos intangíveis, a NIC 38 prevê o mesmo tratamento alternativo, que é o
valor reavaliado menos a amortização acumulada e perdas de valor acumuladas. A quantia
reavaliada deve ser o justo valor do ativo, mas somente se este puder ser determinado em um
mercado ativo para o ativo intangível. A norma também determina a regularidade nas
reavaliações, caso o tratamento alternativo seja utilizado (JOUE, 2003).
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A NIC 16 determina: "Quando um bem do ativo imobilizado é reavaliado, toda a
classe do imobilizado à qual esse ativo pertence deve ser reavaliada.", como por exemplo,
todos os itens registrados em maquinario ou em veículos motores, etc. Os bens pertencentes a
uma classe do ativo imobilizado deverão ser reavaliados simultaneamente, "a fim de evitar
reavaliações seletivas de ativos, reportando, nas demonstrações contábeis, montantes que são
uma mistura de custos e valores de diferentes datas." (IBRACON, 2003, p.299).
Verifica-se que a norma brasileira é mais rígida do que a norma internacional no que
se refere à determinação da periodicidade e o tempo mínimo que deve-se proceder as
reavaliações, caso a empresa opte por elas. Porem a norma brasileira, ao contrario da norma
internacional, não dispõe sobre a necessidade de serem reavaliados todos os itens
pertencentes a uma mesma classe de ativos.
Para a FIPECAFI (2000, p.280), "0 uso da Reavaliação [...] altera drasticamente o
conceito tradicional de lucro.", tratando-se também de "uma mudança nos princípios
fundamentais de contabilidade (por isso, muitos países, como os Estados Unidos, não
admitem as Reavaliações)." Segundo a FIPECAFI, há uma heterogeneidade muito grande na
pratica e que acaba deixando os balanços, comumente, incomparáveis. A reavaliação, por ser
optativa, "urnas empresas a fazem, outras não, ou não aplicam a todo o imobilizado, o que
dificulta a comparabilidade de patrimônios e de resultados."

V A reavaliação é aceita pelas normas contábeis brasileiras e
internacionais como forma de ajuste do valor histórico dos bens a preços
correntes de mercado.
CFC: (a) reavaliação restrita a bens tangíveis;
(b) quando não hi previsão de descontinuidade operacional;
(c) ao optar pela reavaliação, esta deverá ser efetuada anualmente
ou a cada quatro anos, conforme os bens;
(d) a reavaliação deverá ser mantida por, no minim), dez anos.
IASB: quando um ativo imobilizado é reavaliado, todos os bens
pertencentes à mesma classe de ativo deverão ser reavaliados,
evitando uma mistura de custos e valores de diferentes datas.
Quadro 9: Reavaliação
Fonte: elaborado pela autora
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3.1.6

Perda do valor recuperável

A NBC T 19.1 (CFC, 2005) determina que "0 valor contábil do ativo imobilizado
deve ser revisado periodicamente e quando o valor recuperável for menor que o valor contábil
deve ser constituída provisão para perdas" Não foram encontradas mais orientações ou
normas especificas brasileiras que tratem desse assunto, ficando restrito ao parágratb ora
citado.
Segundo a NIC 16 (IBRACON, 2003), aplica-se a NIC 36 — Redução no Valor
Recuperável de Ativos para determinar se um bem do ativo imobilizado está desvalorizado.
A NIC 36 (JOUE, 2003), determina que uma quantia recuperável de um ativo seja
estimada quando houver uma indicação de que o ativo esteja desvalorizado. A norma
internacional esclarece que, "Quantia recuperável é a mais alta entre o preço de venda liquido
de um activo e do seu valor de uso." Se a quantia recuperável do ativo for menor do que a
quantia escriturada, esta deverá ser reduzida para a quantia recuperável. Esta redução é uma
perda por desvalorização.
Uma perda de valor de um ativo deve ser "imediatamente reconhecida como um
gasto na demonstração dos resultados, a menos que o activo esteja assentado por quantia
revalorizada" Neste caso, a perda é "directamente reconhecida contra qualquer excedente de
valorização do activo" (JOUE, 2003) .
Ainda conforme a NIC 36 (JOUE, 2003), "o débito de depreciação (amortização) do
activo deve ser ajustado nos períodos futuros de forma a imputar a quantia escriturada revista
do activo, menos o seu valor residual (se o houver), numa base sistemática, durante a sua vida
útil remanescente."

A norma internacional orienta que uma empresa deve avaliar, à data de cada balanço.
se ha indicação de que uma perda por desvalorização de ativo, reconhecida em anos
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anteriores, diminuiu ou deixou de existir. Se este for o caso, deverá ser estimada a quantia
recuperável desse ativo. A NIC 36 (JOUE, 2003) alerta que, "0 conceito de materialidade
aplica-se na identificação de se uma perda por impatidade reconhecida num activo em anos
anteriores pode necessitar ser revertida e a quantia recuperável do activo determinada." Se
houver necessidade de reversão da perda por desvalorização de um ativo, esta deve ser
imediatamente reconhecida como rendimento na demonstração dos resultados. Tratando-se de
um ativo revalorizado, a reversão será tratada como um aumento da revalorização do ativo,
Apesar de não existirem disposiOes especificas sobre esse assunto nas normas
brasileiras, verifica-se que a NBC T 19.1 (CFC, 2005), que trata do imobilizado, determina a
constituição de provisão para perdas no caso de valor irrecuperável de ativos, enquanto que a
norma internacional orienta o reconhecimento imediato da desvalorização, caso identificada,
como despesa no resultado do exercício, havendo ai uma divergência nas determinaçaes das
normas analisadas.

1 Quando o valor recuperável de um bem for menor do que o seu valor
contábil, este deverá ser reduzido até alcançar o valor recuperável.
CFC: nit) existem normas especificas sobre o assunto, ficando restrito it
orientação sobre a constituição de provisão para perdas.
IASB: uma perda de valor deverá ser imediatamente reconhecida como
despesa na demonstração de resultados ou, se for o caso, contra
excedentes de reavaliação do bem.
Quadro 10: Perda do valor recuperável
Fonte: elaborado pela autora

3.1.7 Baixa de bens

A NBC T 19.1 (CFC, 2005) e a NIC 16 (IBRACON, 2003) prevêem a baixa do
valor contábil de um item do ativo imobilizado quando: for vendido; ou retirado
permanentemente de uso, pois não se esperam beneficios futuros com o seu uso ou venda.
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Ambas determinam o mesmo tratamento para os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de
um bem do imobilizado: eles devem ser apurados pela diferença entre o valor liquido da
venda e o valor contábil do ativo, e reconhecidos como receita ou despesa na demonstração de
resultados.
Conforme a NIC 16 (IBRACON, 2003), "0 ativo imobilizado que 6 retirado do
serviço ativo e fica à disposição para venda é mantido pelo valor que for menor entre o valor
contábil e o valor liquido realizável." A NBC T 19.1 dispõe que o ativo imobilizado que
retirado de operação, deve ter o seu valor contábil "transferido para Investimentos, Realizável
a Longo Prazo ou Ativo Circulante, conforme a destinação e reduzido ao seu valor de
realização quando este for menor." (CFC, 2005).

CFC = IASB
0 valor contábil de um item do imobilizado é baixado quando:
(a) o bem é vendido;
(b) o bem é retirado permanentemente de uso, pois não se esperam
beneficios futuros com seu uso ou venda.

,(

Quadro I I: Baixa de bens
Fonte: elaborado pela autora

3.1.8 Divulgação

O parágrafo 4.°, do Art.176, da Lei 6.404 de 1976, estabelece que as demonstrações
financeiras "serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou
demonstrações contábeis necessários para o esclarecimento da situação patrimonial e do
resultado do exercício".
As normas brasileiras e as normas internacionais de contabilidade são convergentes
na maioria das determinações sobre o que deve ser divulgado nas demonstrações contábeis em
relação aos itens do ativo imobilizado:
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a) avaliação: os critérios que foram utilizados para determinar o custo do ativo

imobilizado, conforme orientam a NBC T19.1 (CFC, 2005)

e a NIC 16

(IBRACON, 2003);
b) arrendamento mercantil (leasing): a NBC T 10.2 (CFC, 2001) e a NIC 17

(JOUE, 2003), que tratam do arrendamento mercantil, são convergentes em
alguns pontos relativos ao que deve ser divulgado pelas empresas que possuem
contrato de arrendamento financeiro ou operacional, sejam elas arrendatárias ou
arrendadoras. As normas brasileiras e internacionais concordam na divulgação;
das características gerais (principais) dos contratos de arrendamento e do total
das contraprestações (valores) a pagar ou receber decorrentes desses contratos. A
divulgação da existência de cláusula de opção de compra do bem arrendado
também existe nas duas normas, porém com a seguinte diferença: a NBC T10.2
(CFC, 2001) determina que essa informação seja prestada somente nos casos de
arrendamentos operacionais, nas demonstrações da arrendatária e da arrendadora ,
enquanto que a NIC 17 (JOUE, 2003) determina que a informação seja prestada
somente nas demonstrações da arrendatária, tanto para os arrendamentos
operacionais quanto financeiros. A norma internacional faz mais exigências do
que a norma brasileira quanto à divulgação dos contratos, porem não foram
encontrados pontos conflitantes entre as duas normas.
c) valor contábil: deve ser apresentado o valor contábil dos bens do imobilizado,
no inicio e no fim do período, mostrando: as adições de valor; as baixas dos bens;
as aquisições por meio de incorporações de entidades; os prejuízos por perda de
valor ou sua reversão; as variações cambiais liquidas resultantes da tradução das
demonstrações contábeis de entidade estrangeira, conforme orientam a NBC T
19.1 (CFC, 2005) e a NIC 16 (IBRACON, 2003);
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d) depreciação e amortização: os métodos de depreciação e amortização que

foram utilizados para o imobilizado, assim como a vida útil ou a taxa de

depreciação e amortização aplicados, conforme determinam a NBC 119.5 (CFC,
2005) e as NIC 16 (IBRACON, 2003) e NIC 38 (JOUE, 2003) que referem-se ao
imobilizado tangível e intangível, respectivamente. Também devem ser
divulgados o valor contábil bruto do bem e a depreciação ou amortização
acumuladas, inclusive provisão para perdas, no inicio e fim do período.
e) exaustão: A NBC T 19.5 (CFC, 2005) determina que sejam divulgadas para a
exaustão as mesmas informações solicitadas para a depreciação e amortização. A

exaustão não encontra correspondência nas normas internacionais.
reavaliação: a base utilizada para a reavaliação e a data da reavaliação; o valor

original das contas objeto de reavaliação e quem foram os avaliadores, conforme
a NBC T 19.6 (CFC, 2004) e a NIC 16 (IBRACON, 2003). A norma
internacional pede, ainda, que seja informado se houve participação de um
avaliador independente. Diferenciam-se as normas quanto as seguintes

determinações: a norma brasileira pede que seja informado: o efeito no resultado
do exercício, devido as depreciações, amortizações e exaustlies sobre a

reavaliação e baixas posteriores; o tratamento dado aos dividendos e
participações e o tratamento dado aos valores referentes aos tributos diferidos,
enquanto que a norma internacional pede que seja apresentada a reserva de
reavaliação, indicando a movimentação no período e quaisquer restrições sobre a
distribuição do saldo aos acionistas;
g) mudanças de estimativas: a NBC T 19.1 e a NIC 16 são convergentes quanto

exigência de informações sobre mudanças de estimativas relativas a: valores
residuais; custos estimados de demolição, remoção e restauração de itens do
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imobilizado; vida útil e método de depreciação (amortização e exaustão) dos
bens;

h) outras informações: as normas brasileiras e internacionais também são
convergentes quanto à necessidade de divulgação do seguinte: a existência de
restrições sobre a propriedade dos bens do imobilizado dados em garantia de
passivos; o montante das despesas reconhecidas no valor contábil de um item do
imobilizado no decurso de sua construção e o montante de compromissos
contratuais para aquisição de imobilizado. Ainda são solicitadas por ambas as
normas as seguintes informações que, segundo a norma internacional, são
consideradas relevantes para atender as necessidades dos usuários:

o valor

contábil de ativos temporariamente paralisados; o montante bruto contábil de

quaisquer ativos totalmente depreciados e que ainda estejam em uso; o valor
contábil dos ativos imobilizados retirados das operações e separados para venda e
o valor justo do ativo imobilizado, se este for significativamente diferente do

valor contábil.

SiNTESE

CFC = IASB
,

7 As demonstrações contábeis deverão prestar informações sobre os

bens registrados no ativo imobilizado, entre outras:
(a) os critérios utilizados para determinar o custo do bem;
(b) os métodos de depreciação e amortização;
(c) os bens objeto de leasing;
(d) os bens reavaliados;
(e) os bens dados em garantia de passivos.
Quadro 12: Divulgação
Fonte: elaborado pela autora

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este estudo buscou analisar comparativamente as normas contábeis brasileiras

e

internacionais, identificando as convergências e divergências existentes entre elas quanto
contabilização do ativo imobilizado.
Pelo conteúdo apresentado, verificou-se que as normas brasileiras e internacionais
analisadas estão bem próximas em suas orientações. A diferenciação encontrada refere-se
mais ao detalhamento ou A ênfase dispensados a um ou outro item abordado e A ausência de
alguns dispositivos numa ou noutra norma.
Verificou-se, ainda, que as normas brasileiras analisadas, por serem mais recentes,
ou seja, dos anos de 2001, 2004 e 2005, já estão sendo emitidas com base nas recomendações
do IASB, existindo, portanto, uma tendência dos órgãos normatizadores brasileiros em buscar
a adaptação das normas brasileiras As internacionais.
Conforme citado no desenvolvimento deste trabalho, para que as normas
internacionais sejam colocadas em prática, são necessárias mudanças legislativas. A
aprovação do Projeto de Lei n° 3.741/00, que tramita no Congresso e que prevê várias
alterações na Lei 6.404/76, seria, então, de fundamental importância para a efetiva
harmonização contábil internacional.
Um entrave para a harmonização seria o vinculo existente entre a legislação fiscal
brasileira e a contabilidade, visto que muitas vezes as demonstrações contábeis refletem
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informações para o fisco, deixando de atender As necessidades informativas de outros
usuários, como os investidores.
incontestável que a adoção de um conjunto de normas contábeis homogêneas em
nível mundial, proporcionaria informações mais compreensivas e comparáveis, facilitando a
tomada de decisões de usuários internacionais, além de diminuir o custo das empresas que
atualmente necessitam apresentar mais de um conj unto de demonstrações contábeis em
atendimento As normas nacionais e de outros países. Porém, é necessário que outros aspectos
relacionados ao ambiente interno sejam considerados.
Deve-se priorizar os efeitos que as mudanças em questão trariam para a nossa
sociedade. Um aspecto a ser observado seria a necessidade de adaptação dos profissionais
contabilistas As novas normas e o tempo demandado para a qualificação de professores dos
cursos de Ciências Contábeis, além da alteração de currículos.
As normas do IASB são práticas que, num primeiro momento, deverão ser seguidas
pelas grandes corporações. No Brasil, entretanto, existe um número bastante significativo de
micro e pequenas empresas. Desta forma, seria importante manter-se o foco nesse tipo de
empreendimento, analisando o custo-beneficio e as dificuldades técnicas que essas empresas
teriam para adaptar-se a um cenário globalizado, e unir esforços com vistas A capacitá-las ao
mercado internacional.
A harmonização contábil internacional é um assunto bastante amplo e que pode
oferecer várias oportunidades de estudo. Recomenda-se para novos trabalhos a abordagem de
outros pontos divergentes entre as normas contábeis brasileiras e internacionais, como por
exemplo o tratamento do goodwill ou dos gastos com pesquisa e desenvolvimento.
Poderá, ainda, ser verificado junto aos escritórios contábeis ou aos departamentos de
contabilidade das grandes empresas, sobre o conhecimento das práticas internacionais de
contabilidade ou as opiniões existentes sobre o assunto.
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APÊNDICE A — QUADRO COMPARATIVO DAS NORMAS CONTÁBEIS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS ANALISADAS

CF

(

si SB

Reconhecimento
do ativo
imobilizado

(a) tam a expectativa de serem utilizados
por mais de doze meses;
(b) haja a expectativa de auferir benefícios
econômicos em decorrência de sua
utilização;
(c) possa o custo do ativo ser mensurado
com segurança;.
(d) Peças maiores e equipamentos
sobressalentes quando o uso esperado é
maior que 12 meses;
(e) Peças separadas e equipamentos de
manutenção que podem ser usados
somente em um determinado item do
ativo imobilizado;
Adquiridos por motivos de segurança
ou ambientais, se permitirem que
futuros benefícios econômicos sejam
percebidos, além dos esperados se a
aquisição não tivesse sido feita;
(g) Itens de valor não-relevantes podem ser
agrupados por natureza do bem e os
critérios de reconhecimento aplicados
ao valor total dos itens.

(a) Espera-se o uso por mais de um
período;
(b) quando é provável que futuros
benefícios econômicos decorrentes do
ativo sejam percebidos;
(c) quando o custo do ativo puder ser
medido com segurança;
(d) peps sobressalentes e equipamentos
principais quando o uso esperado
maior do que um período:
(e) o dispêndio total de um ativo pode ser
distribuído aos seus componentes e
estes contabilizados separadamente
quando tiverem vida útil diferentes e
proporcionarem benefícios
econômicos com padrões distintos;
(f) adquiridos por motivos de segurança
ou meio ambiente quando benefícios
futuros sejam percebidos, além
daqueles que ela perceberia sem as
aquisições;
(g) poderá ser apropriado juntar itens
insignificantes e aplicar o critério ao
valor total.

Avaliação inicial

(a) pelo seu custo;
(b) construção própria: mesmos princípios
aplicáveis a um ativo adquirido;
(c) arrendamento (leasing): se for
classificado como financeiro, o valor
do bem arrendado integra o ativo
imobilizado, em contrapartida ao valor
total das contraprestações e do valor
residual que sera registrado no passivo;
(d) permuta de ativos: avaliado pelo valor
justo, ou pelo valor contábil do ativo
entregue, caso não possa ser avaliado
ao valor justo com segurança.

(a) pelo seu custo;
(b) construção própria: mesmos princípios
aplicáveis a um ativo adquirido;
(c) arrendamento (leasing): as locações
financeiras devem ser reconhecidas
como ativos e passivos nos balanços
dos locatários pelo valor justo da
propriedade locada ou , se inferior,
pelo valor presente dos pagamentos
mínimos da locação;
(d) permuta de ativos: quando por outro
tipo de ativo, é avaliado pelo valor
justo do ativo recebido; quando por
um ativo semelhante ou seu direito de
propriedade, pelo valor contábil do
ativo transferido.
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IASB

Dispêndios
Subseqüentes

(a) o custo de reposição de parte de um
item do imobilizado só é reconhecido
no valor contábil desse item quando
cumprir As mesmas exigências feitas
para reconhecimento de um bem comp
ativo imobilizado.

(a) só são reconhecidos como ativo quando
o dispêndio melhora as condições do ativo
alem do padrão de desempenho
originalmente avaliado.

Depreciação,
Amortização e
Exaustão

(a)

o bem deve ser depreciado, amortizado
e exaurido em função da estimativa de

sua vida útil ou prazo de utilização;
(b) dentre os vários métodos de
depreciação, amortização e exaustão,
destacam-se o método linear, o método
dos saldo decrescentes e o método das
unidades produzidas;
(c) o método de depreciação, amortização
ou exaustão usado deve refletir o
padrão previsto de consumo pela
entidade dos beneficios econômicos
futuros do ativo e ser aplicado
uniformemente, sendo mudado caso
haja mudança significativa no padrão
de consumo desses benefícios
econômicos;

A tendência de um número significativo de
empresas brasileiras é simplesmente adotar
as taxas admitidas pelo fisco (FIPECAFI,
2000)

Reavaliação

restrita a bens tangíveis do ativo
imobilizado, desde que não esteja
prevista sua descontinuidade
operacional;
(b) ao optar pela reavaliação, esta deve ser
feita anualmente ou a cada quatro anos,
conforme a variação dos valores de
mercado dos bens;
(c) ao optar pela reavaliação, o
procedimento deve ser mantido por, no
mínimo, dez anos;
(a)

o valor depreciavel de um bem deve
ser alocado numa base sistemática
durante sua vida útil;
(b) os bens intangíveis devem ser
amortizados numa base sistemática de
acordo com a melhor estimativa de
sua vida útil;
(e) não foram encontradas disposições
sobre exaustão nas normas
(a)

internacionais.

(d) existe uma variedade de métodos de
depreciação, como o método linear, o
método dos saldos decrescentes e o
método do total de unidades;
(e) o método usado deve ser selecionado
com base no padrão esperado de
beneficios econômicos e
consistentemente aplicado de período
a período, caso não haja mudança no
padrão esperado de benefícios
econômicos.

tratamento alternativo permitido aos
itens do ativo imobilizado, tanto
tangível quanto intangível, sendo este
ultimo reavaliado somente se o valor
justo puder ser determinado em um
mercado ativo para este bem:
(b) a freqüência das reavaliações
dependem das mudanças no valor
justo dos itens reavaliados, podendo
requerer uma reavaliação anual ou a
cada três anos, se for suficiente;
(c) quando um bem é reavaliado, toda a
classe do imobilizado A qual esse bem
pertence deve ser reavaliada.

(a)
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C FC
Perda do valor
Recuperável

Baixa de bens

quando houver indicação de
desvalorização de um ativo, um valor
recuperável desse ativo deve ser
estimado, sendo ele o mais alto entre o
preço de venda liquido do ativo e o
seu valor de uso.
(b) se o valor recuperável estimado do
ativo for menor do que o seu valor
contábil, este deverá ser reduzido até o
seu valor recuperável;
(c) uma perda por desvalorização deve ser
reconhecida como uma despesa na
demonstração de resultados.

(a)

o valor contábil do ativo imobilizado
deve ser revisado periodicamente e
quando o valor recuperável for menor
que o valor contábil, deve ser
constituída provisão para perdas;
(b) não foram encontradas mais
disposições, orientações ou normas
especificas sobre perdas do valor
recuperável, nas normas contábeis
brasileiras.

(a)

o valor contábil de um item do
imobilizado deve ser baixado quando
alienado ou quando não se prevê obter
benefícios futuros com seu uso ou
venda;
(b) ganhos ou perdas com a baixa devem
ser reconhecidos no resultado nãooperacional sendo a quantia
determinada pela diferença entre o
valor liquido da venda, se houver, e o
valor contábil do item;
(c) quando um item 6 retirado de operação,
seu valor contábil deve ser transferido
para Investimentos, Realizável a Longo
Prazo ou Ativo Circulante, conforme a
destinação, e reduzido ao seu valor de
realização quando este for menor.

(a)

(a)

um bem do ativo imobilizado deve ser
eliminado do balanço por ocasião da
venda ou quando for retirado
permanentemente de uso e não se
esperam benefícios econômicos
futuros de sua baixa;
(b) lucros ou prejuízos decorrentes da
retirada ou venda de um bem, devem
ser apurados pela diferença entre o
valor liquido estimado da venda e o
valor contábil do ativo e reconhecidos
como receita ou despesa na
demonstração do resultado;
(c) o bem que é retirado do serviço ativo e
fica à disposição para venda,
mantido pelo valor que for menor
entre o valor contábil e o valor líquido
realizável.

84

lASB

C C
Divulgação

(a) avaliação: critérios utilizados para
apurar o valor de custo;
(b) arrendamento mercantil: características
gerais dos contratos; total das
contraprestações a pagar ou receber:
existência ou não de cláusula de opção
de compra para arrendamentos
operacionais;
(c) valor contábil: a reconciliação do valor
contábil no inicio e no fim do período
mostrando: adições; baixas; aquisições
por combinações de entidades:
prejuízos por perda de valor ou sua
reversão; variações cambiais liquidas
resultante da conversão de
demonstrações contábeis ou de
operações no estrangeiro e outras
movimentações;
(d) depreciação, amortização e exaustão: o
método utilizado; a vida útil, período
de utilização e volume de produção ou
taxa de depreciação, amortização e
exaustão; o valor contábil bruto e a
depreciação, amortização e exaustão
acumulada, inclusive provisão para
perdas, no inicio e fim do período;
(e) reavaliação: as bases da reavaliação e
os avaliadores; o histórico e a data da
reavaliação; o sumário das contas
objeto da reavaliação e respectivos
valores; o efeito no resultado do
exercício, oriundo das depreciações,
amortizações ou exaustões sobre a
reavaliação, e baixas posteriores; o
tratamento quanto a dividendos e
participações; e o tratamento e os
valores envolvidos quanto aos tributos
diferidos;
(f) mudanças de estimativas: cm relação a
valores residuais; custos estimados de
demolição, remoção e restauração de bens;
vida útil e método de depreciação
amortização c exaustão dos bens:
(g) outras informações: as restrições
titularidade e os bens dados em garantia de
passivos; o montante de despesas
reconhecidas no valor de um bem em
construção; o montante dos compromissos
contratuais para aquisição de imobilizado; o
valor contábil de ativos temporariamente
paralisados; o valor contábil bruto de
quaisquer ativos totalmente depreciados
que estejam em uso; o valor contábil de
imobilizados retirados das operações e
separados para baixa; e o valor justo do
imobilizado quando o seu valor contábil
for significativamente diferente.

(a) avaliação: bases usadas para

determinar o valor brut();
(b) arrendamento mercant il: descrição
geral dos acordos significativos de
locação; total dos pagamentos ou
recebimentos mínimos da locação
data do balanço; existência de
cláusulas de renovação ou opção de
compra para os arrendatários de
contratos financeiros ou operacionais;
(c) valor contábil: uma conciliação do
valor bruto contábil, no começo e no
fim do período. mostrando: adições:
vendas; aquisições por incorporação
de entidades; prejuízos por redução no
valor recuperável ou sua reversão;
depreciação; diferenças cambiais
líquidas resultantes da tradução das
demonstrações contábeis de uma
entidade estrangeira e outras
movimentações;
(d) depreciação e amortização: os métodos
aplicados: as vidas úteis OU taxas de
depreciação e amortização usadas; o valor
bruto e a depreciação e amortização
acumuladas (somada aos prejuizos por
desvalorização), no começo e no fim do
period();
(c reavaliação: a base usada para reavaliar os
ativos: a data efetiva da reavaliação; se
houve participação de um avaliador
independente: o valor original de cada
classe de ativo imobilizado , memos sua
depreciação e amortização: a
movimentação da reserva de reavaliação
no period° e quaisquer restrições sobre a
distribuição do saldo aos acionistas:
(I) mudanças de estimativas: com respeito a
valores residuais: custos estimados de
desmontagem. remoção e restauração de
bens; vidas úteis e métodos de depreciação
e amortização dos hens;
(g) outras informações: a existência e o
montante das restrições sobre
propriedade dos bens e os hens dados em
garantia de passivos: o montante de
dispêndios por conta de um hem em
construção; o montante de compromissos
assumidos para aquisição de imobilizado;
o valor contábil de ativos temporariamente
paralisados: o montante bruto contabil de
quaisquer ativos totalmente depreciados
que ainda estejam em uso; o valor contábil
dos ativos retirados das operações e
segregados para venda; e o valor justo
do imobilizado, se este for
materialmente diferente do valor
contábil.
)

