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Se o dinheiro for a sua esperan9a de 

independencia, voce jamais a tera. A 

unica seguran9a verdadeira consiste 

numa reserva de' sabedoria, de 

experiencia e de competencia. 

Henry Ford (1863 -1947) 
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MENSAGEM 

0 tempo 

Vives no tempo sem saber o que e tempo, 

lgnoras de onde vens e no que te detens, 

Sabes apenas que num tempo foste feito, 

E que num outro tempo ainda seras desfeito. 

Mas o que foi o tempo que te trouxe incluso!!! 

E o que a de ser aquele te faz sem usa!!! 

0 tempo e sim e nao, 0 homem se multiplica, 

Mas o que e este sim - e - nao ninguem explica. 

0 tempo morre em si e a si mesmo renasce. 

0 de que tu e eu viemos, de n6s mesmo nasce. 

0 homem esta no tempo e o tempo esta no homem, 

Mas o tempo resiste, enquanto o homem some. 

0 tempo e 0 que es e es 0 que e 0 tempo, 

Embora tenhas menos do que o tempo tern. 

Ha, se esse outro tempo, chegasse, 

E a n6s, de nosso tempo, esse tempo arrancasse, 

E de n6s mesmos, para sermos tambem, 

Como esse tempo, que nenhum tempo contem. 

Ill 
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RESUMO 

A auditoria constitui, dentro da contabilidade, urn importante instrumento de 
avaliagao do proprio processo contabil, assim sendo, este trabalho visou analisar a 
questao do ativo permanents dentro de uma empresa prestadora de servic;os, e de 
que maneira essa conta vinha sendo tratado na area contabil. Constatou-se 
situac;Qes inusitadas, como a dbs funcionarios nao terem conhecimento sabre a 
propriedade de determinado bern da empresa, porque nao havia nenhum documento 
de procedencia e destinatario; falta de plaquetas de identificac;ao nos materiais 
utilizados par esses mesmos funcionarios, assim como falta de centrale do estoque 
dos materiais, quando da sua baixa, seja par venda, troca, deteriorac;ao roubo ou 
extravio. Houve ainda, diferenc;as entre os valores de aquisic;ao constados nas notas 
fiscais e o lanc;amentos registrados na contabilidade. Muitos itens registrados, nao 
foram localizados atraves de nenhum mecanisme, o inverse tambem ocorreu. Assim, 
o que se constatou foi que a empresa em questao, atraves do seu sistema contabil, 
nao deu o devido valor a manutenc;ao de uma conta para o ativo permanents, nao se 
sustentando frente ao levantamento da auditoria, que encontrou inumeras 
irregularidades. 

Palavras-chave. lmobilizado. Centrale. Auditoria. 
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1 ir~TRODUCAO 

A Cont::~b:,_l,:,d::~de ,(:tu"'i_ de'"'S"""OIV;...J.., "'a E· orO'"'" de ..,..,de •, ~ ...., ;;) !IV IUd ! ! U! tJGI, VII - v;eram os principais 

pensadores e estudiosos, mas foi nos Estados Unidos onde realmenta tornou-sa 

uma ciencia com fins praticos para as tomadas de decisoes nas empresas, em 

consaquencia do surgimento de grandas corporagoes, a do desenvolvimento 

A • d I , economJco aque,e pa;s_ 

No Brasil, a Contabilidade foi fortamente infruanciada em sau inlcio pela escola 

europeia. Embora date de 1902 a cria9ao da primeira Escola de Comercio Alvares 

Penteado, onde se estudava contabilidade, entretanto, somente em 1946, com a 

fundat;ao da Faculdade de Ciencias Contabeis Economicas e Administrativas da 

USP, com a instalat;ao do curso de Ciencias Contabeis e Atuariais, que o pafs 

ganhou o primeiro nuc!eo efetivo, de pesquisa contabil, adotando o modele norte-

americana. 

Com a evolu~o da contabilidade, surgiram os demonstratives contabeis, com 

o objetivo de aspalhar de modo facil a pratico, a posigao financeira e patrimonial das 

empie .... as E"'t'"''"' d'"'mon"'r..,,:vo"" eram searea..,...Jos o.., ............... .., ..... .., '"'On'..,.... cada urn "m I. - ;;) • ;;:> t::;:) 0:::1 !;;:>l! CHI- ;:, •• .-- ,_,c::IU , VI l::f! UtJV Uv I,.. ld:::> 1 I v! _ 

sua especialidada como o demonstrative de resultado, o balango patrimonial, entre 

outros, e historicamente, os demonstratives mais conhacidos e estudados, sao o 

balango patrimonial a a demonstragao do resultado do axerclcio. 0 primeiro 

damonstra de forma ordenada e por grau de liquidez os direitos, obrigagoes e o 

capital dos s6cios investidos na empresa, enquanto a damonstragao do rasultado, 

como o proprio nome ja diz, traz de forma objetiva o resultado da empresa em 

determinado parfodo de tampa. 
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Em continuidade a evoiUi;ao comercial, os investidores necessitavam de mais 

seguranga quanta aos damonstrativos contabais a financairos aprasantados palas 

emprasas, afim de melhor escolher os investimentos a serem realizados. Surge, 

assim, a figura do auditor indepandanta, urn profissional sem vfnculo com a amprasa 

a ser auditada, com a fun<;ao de emitir urn parecer ou opiniao sabre as 

d ~-~- ......... -~- t,;b ; f'=- --· ~...., .... _ ~ ,.,..._ + ~ha = ,...,.."d;""'aidade emon_,u ayu~S CQn C1 81$ 9 lllt8nu::::lf85, pal C1 que ~SLc:t>:) L81111 m matS vi<:# lUll I . 

Dessa forma, o que se desaja, e demonstrar o trabalho de auditoria dentro de 

uma emprasa, onde procurar-se-a datectar falhas no controls do sau Ativo 

lmobi!izado. 
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2 REV!SAO B!BLIOGRAFiCA 

Na revisao bibliografica estudar-se-8 alguns aspectos da contabilidade, como: 

hist6ria e evotucao: demonstraroes contabeis: princioais aruoos de contas do ativo e ,:: ' "'!{ I ! ........ f 

passivo; importancia da analise das contas do imobilizado; contas do permanente; 

principais controles do ativo imobilizado; classificagao do leasing quanta a natureza 

2.1 ASPECTOS H!STOR!COS DAS DEMONSTRACOES CONTABEiS 

Dentro do contexto hist6rico da contabilidade, serao consideradas as principais 

escolas europeias, a ascensao da escota americana e o surgimento da contabilidade 

no BrasiL 

Nao e descabido afirmar-se que a not;ao de conta, e portanto, de Contabilidade seja, 
talvez, tao antiga quanto a origem do Homo sapiens. Alguns historiadOies fazem 
remontar os primeiros sinais objetivos da existencia de contas aproximadamente a 
4.000 anos a.C. Entretanto, antes disto, o homem primitive, ao inventariar seus 
rebanhos, ao contar sua fmforas de bebidas, ja estava praticando uma forma 
rudimentar de Contabilidade. Na inven~o da escrita, a representa<;ao dos numeros 
normalmente tern sido uma precedencia hist6rica. Logo, e posslvel locatizar os 
primeiros exemplos completes de Contabilidade, seguramente no quarto milenio antes 
de Cristo, entre a civiliza<;ao sumerico-babiloncia. Mas e possivel que algumas formas 
rudimentares de contagem de bens tenham sido realizadas bern antes disto, talvez 
por volta do sexto mii€mio antes de Cristo. E. claro que a Contabi!idade teve evolu~o 
reiatlvamente lenta ate o aparecimento da moeda. Na epoca da troca pura e simples 
de mercadorias, os negociantes anotavam as obriga¢es, os direitos e os bens 
perante terceiros, porem obviamente, tratava-se de um mero elenco de inventario 
fisico, sem avaiiac;ao monetaria. 
Entretanto, a preocupac;ao com as propriedades e a riqueza e uma constants no 
homem da Antiguidade (como hoje tambem o e), eo homem teve de ir aperfei<;oando 
seu instrumento de avaliac;ao patrimonial a medida que as atividades foram 
desenvolvendo~se em dimensao e em complexidade. A Contabilidade reflete urn dos 
aspectos dos anseios mais arraigados no homem hedonistico, isto e, poe ordem nos 
lugares em que reinava o caos, toma o pulso do empreendimento e compara uma 
situat;ao inicial com outra mais avan<;ada no tempo. De certa forma. o "homem 
contador'' poe ordem, classifica, agrega e inventaria o que o "homem produtor'', em 
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seu anseio de produzir, vai, as vezes desordenadamente, amealhando, dando 
condic;oes a este ultimo para aprimorar cada vez mais a quantidade e a qualidade dos 
bens produzidos, por meio da obtenc;ao de maiores informac;oes sobre o que 
conseguiu ate o memento. Muito do que a Contabilidade e pode ser aferido que a 
Contabilidade realiza dentro da atividade econ6mica. Pode-se facilmente verificar que 
urn sistema simples de registro e analise contabil nao falta, nem mesmo na mais 
rudimentar das organizac;oes. Em certas organizac;6es pequenas, pcderac ainda faltar 
o economista, o engenheiro ou o tecnico em Administrac;ao, mas certamente nao 
faltara o tecnico em Contabilidade para "tocar" a escriturac;ao, com vulgarmente se 
afirma. lsto caracteriza e essencialidade da fun~o contabil. E, de acordo com a 
evoluc;ao da forma organizacional e com as dimens6es do empreendimento, avoluma
se e enobrece-se a fun98o contabiL 0 contador torna-se tambem o primeiro analista 
das informac;oes produzidas pelo sistema por ele montado e um dos auxiliares mais 
importantes dentro da entidade. Assim, a importancia e a essencialidade da 
Contabilidade sao inccntestes para os iniciados. Mesmo assim, essa essencialidade 
e, por que nao dizer, a extraordinaria beleza desta nobre e antiga disciplina sao por 
poucos reconhecidas, e estes poucos sao, normalmente, pessoas de grande 
experi€mcia e descortino. 
0 acompanhamento da evoluc;ao do patrimonio llquido das entidades de qualquer 
natureza constitui-se no fator mais importante da evolu~o da disciplina contabil. 
Vimos que a Contabilidade e tao antiga quanto o homem que pensa. Se quisermos 
ser pessimistas, e tao antiga quanto o homem que conta e que e capaz de simbolizar 
os objetos e seres do mundo por meio da escrita, que nas ltnguas primitivas tcmava, 
em muitos casos, feic;ao pict6rica. 
Em termos de entendimento da evolu<;ao hist6rica da disciplina, e importante 
reconhecer que raramente o "estado da arte" se adianta em relac;ao ao grau de 
desenvolvimento eccnomico, institucional e social, das sociedades analisadas, em 
cada epoca. 0 grau de desenvolvimento das teorias contabeis e de suas praticas esta 
diretamente associado, na maioria das vezes, ao grau de desenvolvimento comercial, 
social, e institucional das sociedades, cidades e regioes. 
E assirn, faci! de entender, passando por cirna da Antiguidade, por que a 
Contabiiidade teve seu f!orescer, como discipiina adult~ e completa, nas cidades 
ita!ianas de Veneza, Genova, Florenc;a, Pisa e outras. Estas cidades e outras da 
Europa fervilhavam de atividade mercantii, economica e cultural, mormente a partir do 
Secuio Xiii ate o inicio do Secuio XVii. Representaram o que demais avan~do 
poderia existir, na epoca, em termos de empreendimentos comerciais e industrials 
incipientes. Foi nesse per!odo, obviamente, que Pacioli escreveu seu famoso 
Tffictatus de Computis es Scripturis, provavelmente o primeiro a dar uma exposic;ao 
completa e com muitos detalhes, ainda hoje atual, da Contabilidade. 
lnicia~se, assim, urn largo perlodo de dominic da que se chamou "Esccla ltaliana", em 
~~rtl·c· ·'~~ ~ -· ·-oo~:~ ~~ ~~ral d~ "o~~~ba:...~~...~~ "UD1CI8Uc- 199' ~ ~o ::\1) !J<::Il_Y!Q!,CII::Uf_,_-t::ld 1 1;:!!!~0::: _, 1;:\..1 lllQ_!!!YQYI;:.\) ! ___ v, - f,IJ.'"' -.__. 1 

Neste primeiro momenta verifica-se que a contabilidade e tao antiga quanta ao 

comego da hist6ria da humanidade, e traz em sua ciencia uma forma de controlar as 

riquezas e compara-las com diferentes perfodos. 

Constata-se tambem que a contabilidade comegou a evoluir de forma mais 

rapida, ap6s a surgimento da moeda, pais aumentou a preocupagao em manter 

maior controle sabre o patrimonio, desenvolvendo tecnicas mais eficazes. 
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Percebe-se que, outro fator de extrema importancia para a evoluc;ao da 

contabilidade, foi o desenvolvimento comercial social e institucional de cidades e . - - - - - - - - ! - - - -- - - - - ---! 

regioes, principalmente na Europa, onde a Contabilidade tern suas rafzes como 

disciplina adulta. 

2.1.1 Europa 

Como pode-se observar, a Contabilidade teve a atencao merecida e comecou 
- .::, .!: 

a ser estudada com mais profundidade na Europa, mais especificamente na ltalia. 

Como dissemos, e dificil ocorrer urn periodo muito Iongo em que os desafios pn3ticos 
e institucionais e os progresses te6ricos na Contabilidade se dissociam. Ap6s o 
surgimento inicial do metodo contabil, na ltalia, provavelmente no Seculo XIII ou XIV, 
de sua divulgac;ao no Seculo XV (obra de Fra Luca Pacioli), da disseminac;ao da 
"escola italiana" por toda a Europa. surae no Seculo XIX urn oerlodo que muitos 
denominam de cientifico, e ao qual preferimos chamar de "romantico". E nesse 
per!odo que, ta!vez pe!a primeira vez, a teoria avan9a com reia~.ao as necessidades e 
as reais complexidades das sociedades. Esta fase tambem teve seus expoentes 
maximos na ltalia, que dominou o cenario contabH provavelmente ate os primeiros 
vinte anos do Seculo XX. No fim do periodo a que chamei de romantico ou em seus 
iimites, surgem os vultos, entre outros, de Fabio Besta, Giuseppe Cerboni, e, no fim 
do Seculo XIX e inlcios do Seculo XX, Gino Zappa e outros; mais recentemente Aida 
Amaduzzi, Teodoro D'Ippolito e muitos outros. Seus trabalhos tiveram grande 
repercussao na epoca e provocam grandes discussoes entre os adeptos de uma 
outra corrente, com uma paixAo somente comparavel as discuss6es clubfsticas. Este 
fato demonstra o interesse com que camadas de estudantes acompanhavam o 
desenvo!vimento da Contabilidade. Nesta safra rea!mente existem trabalhos de 
excepcional valor para a epoca. Entretanto, aos poucos, mas inexoravelmente, talvez 
devido a falta de aplicac;ao e comprovac;ao de algumas de suas ideias e devido ao 
excessive "culto da personalidade" que se desenvolveu entre mestres e disdpulos (o 
fenomeno ainda e encontrado, inclusive no Brasil), o vigor da escola italiana aplaca
se, perdendo substimcia e lmpeto. A escola italiana, vinculada a um excessive culto 
da personalidade, nao amparada usualmente, por uma pesquisa indutiva de vulto e 
baseada em concepc;oes generalizantes de algumas mentes privilegiadas, produziu 
trabalhos repetitivos, excessivamente te6ricos, apenas pelo gosto de serem te6ricos, 
e nao se nota muita aderencia dos autores aos princfpios da pesquisa, mas apenas 
uma !ivre difusao de ideias. 
Existem, claramente, excec;oes de vulto, como, por exemplo, a monumental Storia 
della Ragioneia, de Federigo Melis, escrita na primeira metade do seculo, ate agora 
insuperada no genero e exemplo de pesquisa profunda. E, sem favor algum, o 
cicl6pico trabalho Besta, La Ragioneria, em tres volumes, de 1891, e, possivelmente a 
melhor obra ja escrita ate o memento sobre Contabilidade, no mesmo nivel do 



6 

trabalho de Hendriksen, que e muite mais recente, e de Mattessich, ja citade de 1964. 
Apesar disto, o domfnio da escola italiana parece ter chegado a seu final (pelo menos 
ate o momenta), inclusive no Brasil, onde a Lei das Sociedades por Ac5es e inspirada 
(na parte contabil) na doutrina norte-americana. Talvez nossa critica a escola italiana 
tenha sido dura, mas diremes que, apesar de tude, o salde deixado per ela e pelos 
demais europeus {entre os quais destacam os alemaes e os ingleses. estes ultimos 
apenas na parte de auditoria) e altamente positivo. 
Os italianos e alemaes fizeram da Contabilidade ou quiseram dar-the, talvez, uma 
reupagem excessivamente vistesa, mas, assim mesme conseguiram, na epeca, 
vender ao mundo esta imagem. 0 enquadramento da Contabilidade com elemento 
fundamental da equa~o aziendalista teve o merito incontestavel de chamar a 
atenc;ao para o fato de que a Contabilidade e muito mais do que mero registro, e urn 
instrumento basico de gestae, e, na verdade, um dos principais. Os defeites da escola 
europeia passada estao consubstanciados: 1. na relativa falta de pesquisa indutiva 
sobre a qual efetuar generalizac;Oes mais eficazes; 2. em se preocupar 
demasiadamente com a demonstra9ao de que a Contabilidade e ciencia, quando o 
mais importante e conhecer bern as necessidades infermativas dos varies usuaries de 
informat;ao contabil e construir um modele ou sistema contabil de informa98o 
adequado; 3. na excessiva enfase na teoria das contas, isto e, no uso exagerado das 
partidas dobradas, inviabilizando, em alguns casos, a flexibilidade, necessaria, 
principalmente, na Contabilidade Gerencial; 4. na falta de aplicac;ao de muitas teorias 
expostas; 5. na queda de nlvel de algumas das principais faculdades superpovoadas 
de alunos, com professores mal remunerados, dando expansao mais a imaginac;ao do 
que a pesquisa seria de campo e de grupo. Em virtude de peculiaridades da 
legisla~e comercial, principalmente na ltalia, o grau de confiabilidade e a impertancia 
da auditoria nao sao ainda tao enfatizados, comparativamente aos Estados Unidos. 
Urn corpo de auditores ex1ernos de alto gabarito e essencial para testar os 
demonstratives e para discutir, a luz da praticabilidade e da objetividade, as varias 
teorias contabeis. 
Este conjunto de fatores desfavoraveis foi acentuando-se a partir de 1920, com a 
ascensao da aconomica e cultural do colosso norte-americana. Hoje, 111esmo na ltalia, 
nas faculdadas no norte do pafs, muitos textos apresentam influencia norte-americana 
e as principals empresas contratam na base da experiencia contabil de inspirayao 
norte-americana. Nos ultimos anos, como consequencia das necessidades 
informativas de uma economia global, exista urn grande esforc;o de harmoniza9ao 
contabil intemacional, que esta aproximando as varias "escolas". Temos ainda, porem 
muito a evoluir. (IUOICIBUS, 1997, p.32-33) 

A ltalia foi a precursora nos estudos contabeis, sendo acompanhada pela 

1\ 'em~nh~ ~ 'nglate ...... ~ ~~rf~ze~d~ ~ "p~r'lo.-~o .. ~~a~ n'·1co" como .... "uto"" de ....... .....,.; .... ~ !"\! c::1 _ !CI ~ !. I I! c::1 1 !JI:: c::l ! I U U 1::: 1..! _ I VIII ll I U Cl - I I lUll!!!'""'· 

Constata-se que a "Escofa Europeia" produziu muitos trabalhos ate hoje 

atualizados, porem se tornou repetitiva e muito te6rica, perdendo espac;o para 

escola Americana, que se desenvolveu de forma pratica acompanhando seu 

crescimento economiCAj. 
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2.1.2 Estados Unidos da America do Norte (EUA) 

A evolugao comercial e industrial dos Estados Unidos provocaria grandes 

mudan<;as na contabilidade. 

0 surgimento das gigantescas co,,uorations, prtncipalmente em inicio do seculo, 
aliado ao formidavel desenvolvimento do mercado de capitais e ao extraordinario 
ritmo de desenvolvimento que aquele pals experimentou e ainda e:x_perimenta, 
constitui urn campo fertil para o avanc;o das teorias e praticas contabeis norte
americanas. Nao podemos esquecer, tambem, de que os Estados Unidos herdaram 
da lnglaterra um excelente tradic;ao no campo da auditoria, criando Ia, s61idas rafzes. 
A evolugao da Contabilidade nos Estados Unidos ap6ia-se, portanto. em urn solido 
embasamento, a saber: 
1. o grande avan90 e o refinamento das instituic;Oes economicas e sociais; 
2. 0 investidor medic e urn homem que deseja estar permanentemente bern 
informado, colocando pressoes nao percebidas no curtissimo prazo, mas frutiferas no 
medio e Iongo prazos. sobre os elaboradores de demonstratives financeiros. no 
sentido de que sejam evidenciadores de tendencias; 
3. c gcvernc, as universidades e cs ccrpcs associativcs de ccntadcres empregam 
grandes quantias para pesquisas sobre principios contc~beis; 
4. o institute dos Contadores Publicos Americanos e urn 6rgao atuante em materia de 
pesquisa contabil, ao contrario do que ocorre em outros paises; e 
5. mais recentemente, a criac;ao do FASB (Financial Accounting Standard Board) e, 
ha muitos anos, do SEC (a CVM deles), tem propiciado grandes avan9os na pesquisa 
sobre procedimentos contabeis. 
0 surgimento do American Institute of Certified Public Accountants. e o ano de 1930, 
quando tornou-se mais ativo, tern uma importancia decisiva no desenvolvimento da 
Contabilidade e dos principios contabeis~ Os Special Commtiees, a The Accounting 
Research Division, o The Accounting Principles Board e, mais recentemente, o 
Financial Accounting Standards Board, tern promovido inumeros estudos. pesquisas e 
emitindo opinioes sobre areas de interesse da Contabilidade. Entretantc, outras 
associa96es e entidades, como AAA (American Accounting Association), o SEC 
(Security Exchange Commissionl equivalente a nossa Comissao de Valoies 
Mobiliarios), a Balsa de New Yor'r< etc .. todas tem tido uma participac;ao, pelo menos 
intensa, na fase de discussao, sobre princlpios, procedimentos e normas de 
Contabilidade. 0 AICPA consegue ate formar comissoes com a participat;ao, em 
tempo integral. de membros influentes da profissao contabil e de auditoria. A 
intera98o entre academicos e profissionais de Contabilidade e intensa, reconhecendo 
cada grupo a contribuigao e os meritos do outro. 0 AICPA nao se arvora, apesar de 
5ua grande importancia, em unico baluarte da Contabilidade, mas procura a 
colabora<;So de universidades e academicos . 
....., A1"1""\J\- a~act··alm--te c-n-eoue "'-~mar u-- -'outr·ln- -'- -rJ·n-~p:os co-" .... be·ls Nem V. !vi"'/"\, ~I U~. !!t::!!- , -vL;::, ~ IV!!. 1110 U .c:t Ut:: !J .. 11..01. '-- llld • -----

Sempf6 0 trabalho da institui~O e brilhante, diga~se de passagem, mas demonstra 
uma evolu9ao qualitativa apreciavel. Nao podemos esquecer, da evolu9ao da teoria 
contabil americana, da influencia das revistas especiaiizadas, quase todas de grande 
qualidade, principalmente no campo academico, notadamente The Accounting 
Revie~tv, editada pela AAA, talvez a melhor do genero em todo c mundo. 
0 desenvolvimento da teoria e das praticas contabeis americanas. e clare, esta 
baseado como vimos no trabalho de equipe. lsto nao quer dizer que nao tenham 
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surgido figuras individuals exponenc1a1s, na literatura norte-americana, tais como 
I .,tt•-... -n n-... -n s~--use 1\ 4 0on"ltZ 1\ ~ ... honv ma"ts rec-~ ... --ent- I 'orna--~ e m .: ... _s ... _!~tuL, rc:~Lut, '--'!J!U __ ,!VI ___ , 1"\l!l _ .n!! ---~!!lt::!lt ..::: n __ l__,!t:ll- !! unu · 
outros, que seria fora do ambito desta breve evolucao hist6rica enumerar. A premissa 
muitas vezes levianamente abra<;ada por alguns autores brasileires de que 'as obras 
de auteres norte-americanos sao fracas de ponto de vista te6rico demonstra 
desconhecimento de alguns trabalhos te6ricos de profundo saber e que 
revolucionaram a Contabilidade nos ultimos anos. Bastaria citar tres: 
1. The Theory and Measurement of Business Income, 1961, de Edwards & Bell, dois 
economistas que apresentaram pela primeira vez, de forma completa, o problema da 
Contabilidade em face das flutuac;oes de prec;os em geral (nao apenas da inflac;ao), 
com ampla abordagem economica. 
2. o trabalho de Hendriksen, citado anteriormente, adotade nos cursos de p6s
gradua~o da USP e da FGV, e, ate o memento, o estudo mais profundo e complete 
sobre a teoria contabil; e 
3. o trabalho de Mattessich, tambem citado, representa o lan9Qmento de uma nova 
fiOnteira para a Contabilidade. E tao avan<;ado do ponto de vista conceitual que nem 
mesrno nos Estados Unidos p6de ser apreciado com a devida imfase. t=xistem muitos 
outros trabalhos de grande envergadura te6rica, e nao esquec;.amos as contribuic;6es 
geniais de Chambers (na avaliac;ao de ativos e prec;os de rea!izac;ao), de Vatter (sobre 
a teoria dos fundos) de Bedford (sobre a teoria do lucro) e outros. 
Per outre iado, nos iivros de jntrodut;ao a Contabilidade, a essencia da obra 
autores americanos (veja Finney & Miller, por examplo) e a clareza e a didatica de 
expcs1cao. Partem de uma visac de conjunto dos relat6rios emanados da 
Contabilidade (o balanc;o principalmente) para, a partir dai, descer ao nivel de detalhe 
dos lam;amentos originarios. 0 aluno tern muito maier interesse e facilidade em 
aprender desta forma do que na ordem inversa, pois e assim que evoluiu, 
historicamente, a Contabilidade. Primeiramente fizeram~se inventarios, em mementos 
distintos, a fim de apurar a varia~o da riqueza, para depois imaginarem-se as formas 
e registros das operac;::6es elementares. As partidas dobradas sao explicadas como 
resultado de urn raciocfnio algebrico (como de fate sao), sem se preocupar em 
enxergar pessoas atras de cada conta (como na escola personaJista). 
Predomina, nos textos americanos. a preocupac;::ao com o usuario da informa~o 
contabiL A Contabilidade e sempre utilizada como algo util para a tomada de 
decisoes. A teoria contabil americana nao deseja, de partida, endeusar 
demasiadamente a importancia da Contabilidade no contexte do conhecimento 
humane, mas, lenta ~:~ seguramente, por meio da solidez dos argumentos 
apresentados e dos axemplos, o leiter acaba percebendo a verdadeira e efetiva 
!mportfmcia desta disciplina, no contexte administrative. 
Os defeitos da escola americana sao os seguintes: 1. pouca importancia atribuida a 
sistematizac;::ae dos plano de contas. pelo menos nos liviOs-texto; 2. apresentac;::ao dos 
t6picos dos livros de forma nao ordenada, dificultando distinguir, as vezes, OS de 
maior importancia; 3. pouca consideracao - por parte des corpos responsaveis pela 
edic;;ao de principios contabeis, pelo menos ate a pouco tempo atras ~ pelo problema 
inflacionario. embora algumas das melhores obras sobre "indexac;::ao" tenham side 
escritas por autores americanos e alemaes. 
Como se ve, considerando o progresso ja alcanc;::ado, as enormes quantias ainda 
investidas na pesquisa ccnt8bil e posi~ao de potencia econOmica mundial que ainda 
sustenta, dificiimente deixara a escola norte-americana de continuar a produzir 
notaveis progresso na disciplina. Analisaremos, a seguir, com mais detalhes, 
obviamente citando names da forma mais sumarizada possfvel, algumas 
caracteristicas da evoluyao contabil no Brasil. (IUDfCIBUS, 1997, p.33-35) 
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Em vista disso, a Escola Americana teve uma grande ascensao na area da 

contabilidade no infcio do seculo XX, devido ao grande avan<;o no desenvolvimento 

comercial e financeiro do pafs. 

2. i .3 Brasil 

Atraves da trajet6ria da contabilidade no cenario brasileiro e possfvel constatar 

-se sua evoluc;ao ao Iongo dos anos. 

Uma caracterfstica atual do estagio de desenvolvimento da Contabilidade no Brasil e 
paradoxa! a qualidade das normas contabeis a disposigao ou editadas por 6rgaos 
governamentais (devido a inoperancia, ate urn passado recente, de nossas 
associa¢es de contadores, o Govemo teve de tomar a iniciativa) e claramente 
superior - principalmente agora com a Lei das Sociedades por Agoes e a Corret;ao 
integral - a quaiidade media atuai dos profissionais que tern de impiementar estas 
normas. Nossa legisla~o, historicamente, adianta-se sempre em relayao aos homens 
que irao utiliza-la e isto e mais sentido no campo contabil. 
lsso, entretanto, representa tambem urn born sinal, ou seja, existem contadores 
altamente qualificados, capazes de editar normas bastante razoaveis ou influenciar 
nelas, como eo caso das contidas na Lei das S.A., e, antes disto, na propria Circular 
no 179 do Banco Central, e, mais recentemente, na Corret;ao Integral da CVM. Note
se, todavia, que o antigo C6digo Comercial Brasileiro e a antiga Lei das Sociedades 
Anonimas continham disposigoes contabeis. A iegisiayao fiscal, reiteradamente tern 
sido influencia nos conceitos contabeis em virtude da falta de esclarecimentos de 
muitos contadores sobre os limites da Contabilidade cientffica e da Contabilidade para 
finalidades fiscais. A falta de discussao dos principios contabeis e das boas tecnicas 
de contabilidade tern sido responsavel por uma enorme confusao mental dos nossos 
contabilistas. Na falta de parametros te6ricos, aceitaram os fiscais e confundiram 
criterios tecnicos com criterios fiscais. Ate hoje esse problema continua. Em materia 
de principios contabeis, dispomos de dois conjuntos: o do CFC e o da CVM 
(Resoluyao n° 750, de 93, do CFC e Deliberayao 29, da CVM). 
Mas voltando as origens, o Brasil foi forte e inicialmente influenciado pela escola 
italiana. Alias, as paixoes e as discussoes em torno das escolas - reditualista, 
patrimonialista, contista, materialista, etc. - foram quase tao acesas aqui quanto na 
ltalia e, de certa forma, iguaimente irreievantes. 0 pior e que, se a escola itaiiana 
transplantada para a realidade de hoje ja apresenta alguns problemas, sua adaptat;ao 
ou tradut;ao aqui no Brasil fez-se ainda sob a egide e com os problemas contidos na 
frase: traduttore, traditore, isto e, tradutor traidor. (Alias, este fenomeno esta 
ocorrendo, em parte, com a traduyao de bons textos americanos.) Na verdade, 
possivelmente poucos autores brasileiros leram e meditaram, profundamente, sobre 
autores italianos. D'Auria, contudo, foi, realmente, uma das exce¢es notaveis. 
Provavelmente, a primeira escola especializada no ensino da Contabilidade foi a 
Escola de Comercio Alvares Penteado, criada em 1902. Produziu professores 
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excelentes, como Francisco D'Auria, Frederico Hermann Junior, Coriolano Martins 
(este mais especializado em Matematica Financeira) e muitos outros. Entretanto, foi 
com a funda9ao da Faculdade de Ciencias Contabeis Econ6micas e Administrativas 
da USP, em 1946, e com a instala9ao do curso de Ciencias Contabeis e Atuariais, 
que o Brasil ganhou o primeiro nucleo efetivo, embora modesto, de pesquisa contabil, 
nos moldes norte-americanos, isto e, com professores dedicando-se em tempo 
integral ao ensino e a pesquisa, produzindo artigos de maior conteudo cientifico e 
escrevendo teses academicas de alto valor. Diga-se de passagem que os professores 
egresses da escola Alvares Penteado constitufram, pelo menos em parte, o nucleo 
inicial da nova Faculdade de Ciencias Economicas e Administrativas, na parte de 
Contabilidade e Atuaria. 0 proprio Professor D'Auria e outros da Alvares Penteado 
deixaram vestfgios de seu conhecimento e de sua persona!idade na nova esco!a, 
dando possibilidade para que novos talentos surgissem. 
Os autores que mais se destacaram, pertencentes a escola classica foram, 
icontestavelmente, Francisco D'Auria e Frederico Hermann Junior. A morte deste 
ultimo foi muito prematura, causando grandes prejulzos no sentido da forma98o de 
uma corrente de seguidores do autor, que, pessoalmente como o melhor na epoca, 
sem desmerecer a obra cicl6pica do ilustre Professor D'Auria. Este, sem duvida, teve 
o merito de ser o mais "brasileiro" dos autores famosos da epoca, no sentido de que 
conseguiu formar o que se poderia chamar de embriao de uma autentica escola 
brasileira. Entretanto sua excessiva prolificidade prejudicou, em parte, a qualidade de 
algumas obras, da mesma forma como ocorre agora com outros autores, alguns de 
grandes dotes e voca¢es naturals (como Lopes de Sa), mas excessivamente 
prolixos, prejudicando demasiadamente a quaiidade e principalmente a atuaiiza98o de 
alguns trabalhos. Assim, diriamos que a Contabilidade no Brasil evoluiu sob a 
influencia da escola italiana, nao sem aparecerem tra9os de uma escola americana, 
certos curses de treinamento em Contabilidade e Finan98s, oferecidos por grandes 
empresas, tais como o exceiente BTC da General Eietric, e a Faculdade de Economia 
e Administra98o, em seu curso basico de Contabilidade Geral, acabassem exercendo 
forte influencia, revertendo a tendencia. Por outro lado, a legisla98o comercial, que 
ate a antiga Lei das Sociedades por A96es, era de inspira9ao europeia (com tra9os 
marcantes brasiieiros na ciassifica98o dos balan9os das S.A.), passa a adotar uma 
filosofia nitidamente norte-americana, a partir, principalmente, da Resolu9ao n° 220 e 
da Circular n° 179 do Banco Central. Expliquemos isoladamente, mas com brevidade 
cada uma das influencias. (IUDICIBUS, 1997, p.36-37) 

Assim, no Brasil, a primeira institui9ao a se voltar aoestudo da Contabilidade 

foi a Escola de Comercio Alvares Penteado, criada em 1902, tendo como principal 

influencia a Escola Europeia. 

Entretanto, em 1946, com a criac;ao da Faculdade de Ciencias Contabeis 

Economicas e Administrativas da USP, instalou-se o curso de Ciencias Contabeis 

e Atuariais, eo primeiro centro de estudos efetivos na area de contabiiidade, porem, 

ja nesta epoca, fortemente influenciado pela escola norte-americana. 
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Atuaimente o Brasii, ainda tern muito a meihorar no quesito de estudos 

contabeis, pois a contabiiidade se encontra engessada peia legislagao, diminuindo a 

qualidade dos trabalhos de pesquisas. 

2.2 DEMONSTRACCES CONTABEIS 

A seguir anaiisa-se alguns conceitos das demonstrac;oes contabeis mais 

elaboradas, para fins de publicac;ao. 

2.2.1 Balanc;o Patrimonial 

Verifica-se a seguir alguns conceitos sobre o Balanc;o Patrimonial. 

De acordo com IUDiCIBUS et al. (1995, p.34), "0 balan9o tern por finalidade 

apresentar a posic;ao financeira e patrimonial da empresa em determinada data, 

representando, portanto uma posic;ao estatica." 

Conforme o artigo 178 da Lei n° 6.404, "no balanc;o, as contas serao 

classificadas segundo os elementos do patrimonio que registrem, e agrupadas de 

modo a facilitar o conhecimento e a analise da situayao financeira da companhia". 

Na opiniao de RIBEIRO (1997, p.229), "0 Balanc;o Patrimonial e a 

demonstrayao financeira que evidencia, resumidamente, o Patrimonio da entidade, 

quantitativa e quaiitativamente." 

Para ALMEIDA (1996, p.107), "0 Balanc;o Patrimonial e uma demonstrac;ao 

que relata os bens e direitos (ativo), e as obrigac;oes e a participac;ao dos acionistas 

(passivo) da empresa, dando, dessa forma, ao leitor, a posic;ao patrimonial e 

financeira da empresa." 
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Tambem e importante observar o conceito elaborado par PADOVEZE (1997, 

Pet;a contabil por excelemcia, para ele e canalizado todo o resultado das opera96es 
da empresa e das transayees que terao realizayao futura. Temos visto criticas 
(infundadas, em nossa opiniao) a este demonstrative contabil, tendo em vista que ele 
e elaborado em moeda corrente do pais e com isso, segundo grande parte das 
crfticas, a informayao constants do relat6rio se deteriora rapidamente ou ja nasce 
inutil, dado o processo inflacionario ainda existents no pais. 
Temos que salientar que o balan9o patrimonial e elaborado segundo os principios 
contabeis geralmente aceitos, mas nada impede que, gerencialmente e intemamente, 
se construam balanyos com criterios de avaliayao alternatives. Alguns te6ricos 
sustentam que alguns criterios de avaliayao sao inaceitaveis nos dia de hoje e que 
com isso a informa9ao do balan9o fica prejudicada. Urn exemplo disto seria a 
avaliayao dos estoques a pre9os medios, quando, na opiniao desses criticos, a 
avaliayao deveria sera pre9os de venda, ou entao pelo menos, a pre9os de custos de 
reposiyao. 

Portanto, constata-se que o baianc;o patrimonial e uma das principais 

demonstrac;6es elaborada pela empresa, trazendo em determinado momenta, a 

posie;ao financeira e patrimonial. 

Como observa-se, o balanc;o patrimonial e composto de ativo, representado 

pelos bens e direitos, e passive pelas obrigac;oes. 

2.2.2. Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio 

Observa-se a seguir alguns conceitos sabre a Demonstrac;ao do Resuitado do 

Exercfcio. 

Segundo RiBEIRO (1997, p.234), "Essa demonstrac;ao evidencia o resultado 

que a empresa obteve (Iuera au prejufzo) no desenvolvimento de suas atividades 

durante urn determinado perlodo, geralmente igual a urn ana." 
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ALMEIDA (1996, p.11 0), observa que, "0 objetivo principal dessa 

demonstragao e relatar o Iuera ou prejufzo apurado pela empresa em determinado 

exercfcio social." 

DEMONSTRACAO DO RESUL TADO DO EXERCiCIO - Demonstrac;ao, que 
anteriormente ao surgimento da Lei 6.404/76, era denominada de demonstrative de 
resultados desde 1972 atraves da circular 179/72 do Banco Central do Brasil. A 
furwao desta demonstrayao, e a de, ao !ado da Demonstrac;ao de Lucros ou 
Prejulzos Acumulados, facilitar a compreensao da situac;ao patrimonial, da 
companhia e da sua mutac;ao durante o exercicio social. (CALDERELLI, 2002, p.232) 

IUDiCIBUS et al.. (1995,p.36), prestam o seguinte esclarecimento: 

A lei atual define o conteudo da Demonstra98o do Resultado do Exercicio, que 
devera ser apresentado na forma dedutiva, com detalhes necessaries das receitas, 
despesas, ganhos e perdas e definindo claramente o lucro ou prejuizo liquido do 
exercicio, e por ac;ao, sem confundir-se com a conta de Lueras Acumulados, onde e 
feita a distribuic;ao ou alocac;ao do resultado. 

Observa-se, que este demonstrative evidencia o Iuera ou preJUIZO que a 

empresa obteve em determinado perfodo, de forma dedutiva e ordenada, 

obedecendo aos princfpios contabeis, com o objetivo de facilitar o entendimento da 

sua situagao patrimonial. 

2.2.3. Demonstragao de Lueras ou Prejufzos Acumulados 

Quanta aos conceitos sabre a Demonstragao de Lueras ou Prejufzos 

Acumulados, tem-se as seguintes afirmagoes: 

Evidencia a mutac;ao do patrim6nio llquido a nfvei _;giobai (novas integraiizac;oes de 
capital, resultado do exercicio, ajustes de exercicios anteriores, dividendos, inclusive 
por ac;oes, reavaliac;oes, etc.) e a nivel de mutac;Qes internas (incorporac;oes de 
reservas ao capital, transferencias de lucros acumulados para reservas e vice-versa, 
etc.). 
Na coluna (ou Demonstrac;ao, se foro caso) de Lueras Acumulados e feita toda a 
destinayao do resultado do exercicio. Assim, a formac;ao do lucro e na Demonstrayao 
do Resuitado e sua destinac;ao (ou co_mpensac;ao com reservas, se houver prejuizo) e 
nessa coluna ou demonstra98o. ( IUDICIBUS et at., 1995, p.37). 
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Em resumo, de acordo com RIBEIRO (1997, p.238), "A Demonstra<;ao de 

Lueras ou Prejufzos Acumulados evidencia a iucro apurado no exercfcio e sua 

destina<;ao, bern como os eventos que modificaram o saldo da conta Lueras ou 

Prejufzos Acumulados, como correc;ao monetaria, ajustes e revers6es de reservas." 

E a transcric;ao ordenada e racional da conta Lucros ou Prejuizos Acumulados, 
incluindo toda sua movimentac;ao. Sua elaborayao e posterior ao levantamento do 
balanc;o patrimonial. Compreende, portanto, os saldos de lucros acumulados nao 
distribu!dos e/ou preju!zos acumulados nao amortizados, suas alterac;.Oes durante o 
exerclcio e a destinac;ao dada ao lucre final de cada exercicio social, ou durante o 
periodo (ex.: dividendos intermediaries)." (UNB, 2001, p.62) 

A prop6sito, ALMEIDA, (1996, p.113) "A demonstrac;ao de Iueras ou prejufzos 

acumulados tern objetivo relatar as modificac;6es ocorridas na conta lucro ou 

prejufzos acumulados em determinado perfodo de tempo." 

Dessa forma, fica evidente que a demonstrac;ao de Iueras ou prejufzos 

acumuiados tern como foco, evidenciar de forma clara a movimentac;ao ocorrida nas 

respectivas contas de Iueras ou prejufzos acumulados, em determinado perfodo. 

2.2.4 Demonstrac;ao das Mutac;6es do Patrimonio Uquido 

Percebe-se, atraves de tal demonstrativo, as mudanc;as ocorridas no 

Patrimonio Uquido da empresa, conforms avaliado nos conceitos abaixo. 

Evidencia a mutac;ao do patrim6nio liquido a nivei giobai (novas integraiizac;oes de 
capital, resultado do exercicio, ajustes de exercicios anteriores, dividendos, inclusive 
por ac;oes, reavaliat;Oes, etc.) e a nivel de muta¢es internas (incorporac;oes de 
reservas ao capital, transferencias de Iueras acumulados para reservas e vice-versa, 
etc.) 
Na coluna (ou Demonstrac;ao, se foro case) de Lueras Acumulados e feita toda a 
destinayao do resultado do exercicio. Assim, a formac;ao do lucre e na Demonstrayao 
do Resultado e sua destinac;ao (ou compensac;ao com reservas, se houver prejuizo) e 
nessa coluna ou demonstrayao. ( IUDICIBUS et al., 1995, p.37) 

Para RIBEIRO (1997, p.239), 

A Demonstrac;ao das Mutac;oes do Patrim6nio Uquido mostra as variay()es ocorridas 
nas Contas do Patrimonio Liquido, evidenciando os saldos iniciais, os ajustes de 
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exercicios anteriores, a corre9ao monetaria, os aumentos do Capital, as reversoes de 
reservas, o Lucro Uquido do Exercicio e sua destina9ao, alem dos saldos finais das 
respectivas contas que compoem o Patrim6nio Uquido da empresa. 

Acrescenta-se a UNB,(2001, p.64), 

E o demonstrative da movimenta~o ocorrida nos diversos valores que comp6em o 
Patrim6nio Liquido, indicando a formacao e a utilizacao do Capital Social e das 
Reservas, inclusive Lucros ou Prejufzos Acumulados. -E. obrigat6ria sua elabora~o 
anual para as companhias abertas, par determinac;ao da Comissao de Valores 
Mobi!iarios (!nstru98o 59/86). 

Resumindo, a demonstra9ao das muta96es do patrimonio ifquido evidencia a 

movimenta98o ocorrida no patrimonio lfquido da empresa, demonstrando todas as 

varia96es e modifica96es ocorridas nas contas de capital social, reservas, lucros ou 

prejufzos acumulados. 

Logo, este demonstrativo traz a movimenta9ao de todo o patrimonio Hquido da 

empresa, inclusive a movimenta9ao de lucros ou prejufzos acumulados, e por 

ocasiao desta informa98o, a empresa que optar por elaborar a demonstra9ao das 

muta96es do patrimonio lfquido, fica desobrigada a elabora98o da demonstra9ao dos 

lucros ou prejuizos acumulados. 

2.2.5 Demonstra9ao das Origens e Aplica96es de Recursos 

Verifica-se a seguir alguns conceitos sobre a Demonstra9ao de Origens e 

Aplica96es de Recursos. 

Essa demonstra9ao procura evidenciar as origens de recursos que aliviam a folga 
financeira de curto prazo (ou o capital circulante Hquido, numa linguagem mais 
tecnica) e as aplica96es de recursos que consomem essa folga. 
Tal demonstra~o nao esta compieta pela iei porque nao mostra as muta¢es intemas 
do capital circulante Hquido. 
As origens de recursos sao subdivididas, mas geradas pela propria empresa pelas 
suas opera¢es, obtidas dos s6cios e emprestadas a Iongo prazo junto a terceiros. As 
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aplicayaes incluem a destinayao para dividendos, as aplica96es em ativos 
permanentes e de Iongo prazo e suas utiliza96es para devolu9ao dos emprestimos 
tornados junto a terceiros. 
No mundo moderno ha uma tendencia para se substituir essa demonstra9ao pelo 
fluxo de caixa ou complementa-la ate chegar ao fluxo puro de disponibilidades, mas a 
lei nao contemplou essa hip6tese. (IUDiCIBUS et al., 1995, p.37). 

ALMEIDA (1996, p.116), afirma que, "0 objetivo principal dessa demonstragao 

e relatar a natureza dos recursos que entram na empresa e como estes foram 

aplicados. Na pratica, consiste em demonstrar a natureza das transac;Qes que 

afetam o capital circuiante lfquido, aumentando-o ou diminuindo-o." 

Esta demonstrayao tern por objetivo identificar as modificayaes ocorridas na posi9ao 
financeira da empresa. 
A posi9ao financeira, conforme definida na Lei das Sociedades por A96es, e o Capital 
Circulante Uquido (CCL) da empresa. 
0 CCL, tambem conhecido por Capital Circulante Proprio, e igual ao Ativo Circulante 
(AC) menos o Passivo Circulante (PC). 

Todos os fatos que modificam o Capital Circulante Uquido da empresa fazem parte 
da Demonstra9ao das Origens e Aplicayaes de Recursos. 
Essa Demonstrac;ao nao e obrigat6ria para todas as empresas; estao obrigadas a 
elabora-las todas as sociedades anonimas de capital aberto e as de capital fechado 
que possuem Patrimonio Liquido igual ou superior a 123,300 BTNs na data do 
Balan9o. (RIBEIRO, 1997, p.243). 
Sua finalidade e complementar os dados da movimentac;ao ocorrida no periodo, 
inicialmente evidenciada pela demonstrayao de resultados. 0 balan90 patrimonial 
contem toda a informayao acumulada dos investimentos efetuados e dos recursos 
obtidos, mas nao deixa claro o quanto de recursos foi requerido no ultimo exercicio e 
onde eles foram aplicados. 
Com este relat6rio, ficara claro se houve boa correlac;Bo entre os tipos de recursos 
obtidos e suas aplicayaes. Exemplificando, se a empresa aportou substanciais 
recursos de Iongo prazo durante o exercicio, deveriamos ter aplicayaes similares nos 
ativos permanentes. 
Dessa mesma forma, se houver investimentos relevantes no capital de giro, estes 
deveriam ter sido gerados pela opera96es. 
E claro que situa96es diversas podem ocorrer, mas sao alguns exemplos da 
finalidade do relat6rio e das analises que poderao ser feitas. Para estudo 
comolementar de analise do relat6rio recomendamos a leitura de Contabilidade 
empresarial, de Jose Carlos Marion. (PADOVEZE, 1997, p.62). 
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Analisa-se que a Demonstra<;ao das Origens e Aplicagaes de Recursos 

demonstra a varia<;ao no Capital Circulante Uquido (Ativo Circulante - Passivo 

Circulante) identificando como a empresa obteve recursos e como tais foram 

aplicados. 

F azendo com que tal demonstrative seja urn complemento aos demais 

permitindo seja avaliado a poiftica e os investimentos pretendidos pela empresa. 

2.2.6 Demonstra<;ao de Fluxo de Caixa 

T alvez urn dos demonstratives em maior evidencia nos dias de hoje seja a 

demonstra<;ao de fluxo de caixa. 

Seria mais apropriadamente denominada Demonstrac;ao de Fluxo de 
Disponibilidades. E a demonstrac;ao das variac;6es ocorridas no perlodo nas contas 
integrantes do subgrupo Disponlvel: Caixa, Depositos Bancarios a Vista e as 
aplicac;Qes em investimentos altissima liquidez, como tltulos do governo, explicando, 
dessa forma como se orocessou a variacao do Disoonivel. . . . 
Nao existe mode!o legal, obrigat6rio para esse demonstrativo. Em geral, ha dois 
metodos para a elaborac;Bo da DFD. 0 primeiro eo direto, que evidencia os recursos 
brutos provenientes das operac;oes, por meio dos recebimentos (entradas ou 
ingresses de caixa) e dos pagamentos (saidas ou desembolsos de caixa). A 
demonstrac;ao e compiementada por urn quadro acess6rio, chamado de "Conciiiac;Bo 
entre o resultado e o fluxo de caixa gerado pel as atividades operacionais", que nada 
mais e que o fluxo de caixa das atividades operacionais segundo o metodo indireto. 
0 segundo e o metodo indireto, extraido das demonstrac;oes contabeis tradicionais, e 
de maior utilizac;ao pelas empresas em suas publicac;oes peri6dicas. 0 metodo 
indireto difere do metodo direto por apresentar o fluxo de caixa liquido das atividades 
operacionais (FCO) com base no lucro liquido do exercicio ajustado, a exemplo da 
Doar, e complementado pelas variac;oes dos valores circulantes operacionais: 
estoques, contas a receber, despesas antecipadas, fornecedores, contas a pagar e 
impostos I contribuic;Oes a recolher. (UNB, 2001, p.74) 

a) Construcao do relat6rio de fluxo de caixa 

A construc;ao do relat6rio de fluxo de caixa devera ser feita do retrabalho dos dados 
das tres demonstrac;oes anteriores. Este t6pico e de vital importancia para o 
entendimento definitive do poder integrador da informac;ao contabii. 
E importante lembrar que o fluxo de caixa pode ser elaborado por consulta e 
reacumulayao de dados das contas representativas das disponibilidades, bancos e 
aplica¢es financeiras. Entendemos, porem, que isso e urn retrabalho informacional, 
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nao condizente com a construc;Bo de urn sistema de informac;ao contabil gerencial, de 
enfoque integrative. 
Notamos que e muito comum pensar que o fluxo de caixa e de competemcia exclusiva 
do setor financeiro de uma empresa, e que o contador nao tern condic;oes para sua 
elaborayao. R~ramente vemos o fluxo de caixa sendo elaborado pelo setor de 
contabilidade. E considerado, inclusive, pec;a-chave na administrac;Bo financeira. 

b) Fluxo de Caixa versus origens e aplicac;oes de recursos 

Em nossa opiniao, sao demonstratives complementares. Concordamos que o fluxo de 
caixa e mais facii de ser assimiiado pelos usuarios nao muito afeitos a tecnica 
contabil, enquanto a demonstrac;ao das origens e aplicac;oes de recursos tern uma 
apresentac;Bo mais proxima para os administradores com maior grau de 
conhecimento da ciemcia contabil. 
Dessa forma, se os componentes da alta cupula preferem o uso do fluxo de caixa, 
devermos enfatizar mais esse relat6rio. 

c) Apresentac;ao do relat6rio de fluxo de caixa 

Seguindo as tendencia financeiras internacionais, o fluxo de caixa pode ser 
incorporado as demonstrac;oes financeiras tradicionaimente publicadas peias 
empresas. Assim, adotaremos a estrutura do fluxo de caixa que tern sido aceita em 
nivel internacional. 
Basicamente, o relat6rio de fluxo de caixa deve ser segmentado em tres grandes 
areas: 
I - Atividades Operacionais 
II - Atividades de lnvestimento 
Ill - Atividades de Financiamento 
Verifica-se que essa estrutura nos reconduz aos conceitos basicos dos dois relat6rios 
principais, o balanc;o patrimonial e a demonstrac;ao de resultados. 
I. Atividades Operacionais. 0 segmento das atividades operacionais e 

composto em sua totalidade de acumulac;Bo dos dados de recebimento e 
pagamento oriundos da demonstrac;ao de resultados. Sao os gastos e receitas 
das atividades de industrializac;ao e comercializac;Bo dos produtos ou servic;os 
da empresa. Essas atividades tern ligac;ao estreita com os elementos do ativo 
e Rassivo circulante, que representam as necessidades llquidas de capital de 
giro da empresa. 

I. Atividades de lnvestimento. 0 segmento das atividades de investimentos 
leva-nos aos dados do ativo permanente ou do realizavel a Iongo prazo, 
enfocando o conceito de ativo como aplicar;oes de recursos. Devem ser 
registrados os valores de salda para pagamento dos novos investimentos, 
bern como os valores de entrada por venda de bens ativados anteriormente. 

II. Atividades de Financiamento. 0 segmento das atividades de financiamento 
leva-nos aos dados do Exigivel a Longo Prazo e do Patrim6nio Uquido, 
enfocando o conceito de passivo como fontes de recursos. Devemos inciuir 
tambem os dados dos emprestimos e financiamentos contidos no passivo 
circulante. Como valores de entrada devemos considerar os novos 
emprestimos obtidos, bern como as eventuais integralizac;Oes de capital. Os 
vaiores de saldas referem-se a amortizac;ao dos emprestimos, tanto das 
parcelas do principal quanto dos juros, eventuais pagamentos a titulo de 
devoluc;Bo de capital {ac;oes em tesouraria, por exemplo), e os valores de 
pagamentos de remunerac;ao aos acionistas e s6cios, a titulos de dividendos, 
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Iueras distribuidos e participa<;oes nos Iueras. Partindo do pressuposto de que 
os ativos financeiros, dentro da companhia sao de eventuais excesso de caixa 
ou, no caso de valores significativos investidos no mercado financeiro, valores 
para garantir probabiiidades de insuficiemcia de capital, entende-se que as 
receitas financeiras devem fazer parte das atividades de financiamento, como 
elemento redutor dos juros pages e as aplicac;oes como garantia para as 
necessidades de novas emprestimos. (PADOVEZE, 1997, p.65-68) 

FLUXO DE CAIXA - E uma demonstra~o contabil que evidencia as variac;Qes 
ocorridas no Caixa da empresa, em urn determinado perfodo. 
Embora denominada Demonstrac;ao de Fluxo de Caixa (DFC), ela engloba todas as 
Disponibi!idades: Caixa, Bancos e Aplicacoes Financeiras de Uquidez !mediata. 
Existem dois metodos: enquanto pe!o metodo direto, os recursos derivados das 
atividades operacionais sao demonstrados atraves dos recebimentos e pagamentos, 
pelo metodo indireto esses recursos sao demonstrados a partir do lucre lfquido do 
exerdcio, ajustado pelas despesas e receitas consideradas na apurayao do resultado 
e que nao afetam o Caixa da empresa, isto e, que nao representam entradas ou 
saidas de dinheiro. (CALDERELLI, 2002, p.354) 

Constata-se que a Demonstra98o do Fluxo de Caixa, embora nao exigida pela 

Lei 6.404/76 e de grande utilidade interna na entidade. 

Verifica-se que o Fluxo de Caixa e o instrumento que permite ao administrador 

financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recurso financeiros de 

uma empresa para determinado perfodo. 

De forma condensada, a Demonstra9ao do Fluxo de Caixa(DFC) indica a 

origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bern como a aplica98o de todo o 

dinheiro que saiu do Caixa em determinado perlodo, e, ainda o Resultado do Fluxo 

Financeiro. 

2.3 PRINCIPAlS GRUPOS DE CONTAS DO ATIVO 

Como ve-se o Balan9o Patrimonial e dividido em dois grandes grupos de 

contas, Ativo e Passivo, estes grupos por sua vez sao subdivididos em outros 

subgrupos, que estudar-se-a a seguir. 



20 

2.3.1 Circulante 

Conceitos sabre Ativo Circulante. 

Como caracteriza CALDERELLI, (2002, p.57): 

A TIVO CIRCULANTE - A Lei 6404/76, incorporou as contas "disponlvel" e 
"realizaver a curto prazo no Ativo Circulante. 
Sao valores instaveis de urn patrim6nio, que sofrem ac;ao administrativa. Segundo o 
art. 179 da Lei 6404 "sao os direitos realizaveis no curse do exerdcio social 
subsequente", e tambem "as aplicac;6es de recursos em despesas do exercicio 
seguinte. 

RIBEIR0(1997, p.67), por sua vez, esclarece que: 

Neste grupo de contas voce encontra todas as contas que representam os Bens e os 
Direitos que, devido a sua finalidade, e em sua maioria, estao em constante 
circulac;ao. Correspondem aos recursos aplicados em elementos que estao em franco 
movimento, como, por exemplo, a conta Caixa, que a todo instante esta sendo 
movimentada (entra e sai dinheiro); o mesmo ocorre com as contas de Estoque, 
Bancos Conta Movimento etc. 

Encontram-se neste grupo de contas os bens e direitos, realizaveis a curta 

prazo, ou seja, ate o fim do exercfcio social seguinte. 

2.3.2 Reaiizavei a Longo Prazo 

Conceitos sabre o Ativo Reaiizavel a Longo Prazo. 

De uma forma geral, sao classificaveis no Realizavel a Longo Prazo contas da r:nesma 
natureza das do Ativo Circulante que, todavia, tenham sua realizac;ao, certa ou 
provavel, ap6s o termino do exerclcio seguinte, o que, normalmente, significa 
realizac;ao num prazo superior a urn ano a partir do proprio balanc;o. 
De acordo com a Lei das S.A., pelo seu art. 179, temos a definic;ao de seu conteudo, 
ao mencionar que no Ativo as contas serao classificadas do seguinte modo: 
"I - No ativo circulante: ... 
II - No ativo realizavel a Iongo prazo: os direitos realizaveis ap6s o termino do 
exercicio seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou 
emprestimos a sociedade coligadas ou controladas (art. 243), diretores, acionistas ou 
participantes no lucro da companhia, que nao constituirem neg6cios usuais na 
explorac;ao do objeto da companhia." (IUDJCIBUS et al., 1995, p.189-190) 

De acordo com RIBEIRO (1997, p.66), "Neste grupo de contas voce encontra 

classificadas as contas que representam Direitos cujos vencimentos ocorram ap6s o 
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termino do exercfcio social subseqoente. Por exemplo, os Tftulos a Receber 

(Duplicatas, Promiss6rias, etc.)". 

Constata-se que no grupo de contas do Realizavel a Longo Prazo, classificam-

se as contas com vencimento ap6s o exercfcio social seguinte. 

2.3.3 Permanente 

Neste grupo de contas encontra-se o subgrupo do ativo imobilizado o quai sera 

estudado com mais profundidade na sequencia, no momenta estuda-se alguns 

conceitos gerais sobre este grupo. 

RIBEIRO (1997, p.66), afirma que, "Neste grupo voce encontra classificadas 

todas as contas que representam os Bens e Direitos que, pela sua finalidade, 

representam recursos aplicados na empresa de maneira permanente. Por exemplo, 

os m6veis de uso da empresa, os velculos de uso da empresa etc". 

A TIVO PERMANENTE - Grupe representative dos valores de uso, ou investimento 
patrimonial, que antes da Lei 6404/76 (das S/A), era denominado Ativo lmobilizado. 
A Ativo Permanente, e constituido de tres subgrupos: 
a) lnvestimentos, que sao os relatives a aplica¢es financeiras em outras empresas 
com a aquisi9ao de a96es, quotas, etc.; 
b) Ativo lmobilizado, que abrange os bens materials (maquinas, predios, etc.) e 
imateriais (marcas, patentes, aviamentos, etc.) 
c) Ativo Diferido, que diz respeito as aplica96es de recursos em despesas que 
contribuirao para a forma9ao do resultado de mais de urn exercicio social, como as 
pre-operacionais, que podem ser decorrentes de organiza9ao, de constru~o de 
im6vel, de instata98o, de reestrutura98o, etc., inclusive os juros pages ou creditados 
aos acionistas durante o periodo que anteceder o inicio das operacoes. 
Diz-se tambem Ativo Permanente, quando ele e composto de valores materials 
destinados ao uso patrimonial. Nao representam bens de troca, mas se prestam para 
auxiliar na produ~o de riquezas. 
Expressao adotada na contabilidade publica, nas Companhias de Transportes e 
Estradas de Ferro. 
Denomina-se ativo permanente, por representar vaiores sujeitos a substitui~o. 
quando em obsolescencia.(CALDERELLI, 2002, p.61) 

Contata-se que o grupo de contas do Ativo Permanente e composto pelos 

subgrupos de investimentos, imobilizado e diferido. Neste grupo estao registrados os 
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bens e direitos que tern como principal objetivo a gera9ao de renda para a empresa, 

e sua manuten<;ao das atividades, sejam, comerciais, industrials au servi9os. 

2.4 PRINCIPAlS GRUPOS DE CONTAS DO PASSIVO 

Dessa forma, ciassifica-se o Baian9o Patrimonial em dais grandes grupos de 

contas, Ativo e Passive; estes grupos par sua vez sao subdivididos em outros 

subgrupos, que estudar-se-8 a seguir. 

2.4.1 Circulante 

Conceitos sabre o Passive Circulante. 

De acordo com CALDERELLI (2002, p.611 ), "PASSIVO CIRCULANTE - E 

representado pelas obriga9oes venclveis, a curta prazo, isto e, ate o final do 

exercfcio social seguinte, incluindo financiamentos para aquisi9ao de direitos do 

at iva permanente". 

RIBEIRO (1997, p.67), exemplifica, "Neste grupo voce encontra classificadas 

as contas que representam as Obriga9oes da empresa que vencem no curse do 

exerclcio seguinte". 

IUDiCIBUS et at.. (1995. p.343), par sua vez, "0 passive circulante e 

representado pelas obriga9oes da companhia cuja liquida9ao se espera que ocorra 

dentro do exerclcio social seguinte, au de acordo com o ciclo operacional da 

empresa, se este for superior a esse prazo. Estas obriga9oes podem representar 

vaiores fixes au variaveis, vendidos au a veneer, em uma data au em diversas datas 

futuras". 
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Seguindo o mesmo raciocfnio do Ativo Circulante, encontram-se neste grupo 

de contas as obrigac;oes, exigfveis a curta prazo, ou seja, ate o tim do exercfcio 

social seguinte. 

2.4.2 Exigfvel a Longo Prazo 

Conceitos sabre o Passive Exigfvel a Longo Prazo. 

"Neste grupo voce encontra classificadas as contas que representam as 

Obrigac;oes da empresa que tern vencimento ap6s o termino do exercfcio social 

seguinte". (RIBEIRO, 1997, p.67) 

"No passive exigfvel a Iongo prazo serao registradas as obrigac;oes da 

companhia cuja liquidac;Bo devera ocorrer em prazo superior a seu ciclo operacional, 

ou ap6s o exerclcio social seguinte". (JUDfCIBUS et al., 1995, p.343). 

PASSfVO EXIGfVEL A LONGO PRAZO- Grupe de contas que figura no 
passivo dos ba!anc;.os, representando os compromissos assumidos perante 
terceiros a Iongo prazo. De acordo com a Lei 6404/76, este prazo se refere as 
obrigac;oes vencfveis ap6s o exercfcio social seguinte. Entre estas obrigac;oes 
deve-se incluir tambem financiamentos para aquisi9ao de bens do ativo 
permanente, vencfveis ap6s o termino do exercfcio seguinte". (CALDERELLi, 
2002, p.612) 

Classificam-se no passive exigfvel a Iongo prazo, as obrigac;oes a veneer ap6s 

o exercfcio social seguinte. 

2.4.3 Resultados de Exercfcios Futures 

Conceitos sabre o grupo de contas de Resultados de Exerclcios Futures, 

grupo este nao muito usual na maioria das atividades. 
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0 artigo 181 da Lei n° 6.404/76 trata dos Resultados de Exercfcios Futuros e 

define: "Serao classificadas como resultados de exercfcios futuros as receitas de 

exercfcios futuros, diminufdas dos custos e despesas a elas correspondentes.;; 

Como se nota, o texto da lei e, na verdade, bern resumido, podendo dar a entender, 

a primeira vista, que abrange urn maior numero de transa96es do que realmente se 

pretende. 

A propria classificayao do grupo, intermediariamente ao Exigivel e ao Patrimonio 
Uquido, conduz a classificayao como Resultados de Exercicios Futuros de valores 
nao representatives de qualquer tipo de obrigayao par parte da empresa. E, dentro do 
regime de competencia, parte integrante do seu Patrimonio Uquido. 
Na existencia de obrigayao, a contabilizayao sera feita no Passivo 
Exigivei.(IUDfCIBUS et al., 1995, p.409-410) 

Segundo CALDERELLI( 2002, p.863) "RESUL TADO DE EXERCICIOS 

FUTUROS - As receitas de exercfcios futuros diminufdas dos custos e despesas a 

elas correspondentes, sao consideradas como resultados de exercfcios futuros (no 

passado). Antes da lei 6.404/76, figuravam como Resultados Pendentes (com 

registro no Ativo e Passivo) equivalendo ao diferimento da receita e da despesa". 

No dizer de RIBEIRO (1997, p.67), "Neste grupo voce encontra contas que 

representam as receitas recebidas antecipadamente, diminufdas dos custos e 

despesas correspondentes. Por exemplo, se a empresa receber no mes de 

dezembro uma Receita de aluguel correspondente ao mes de janeiro do exercfcio 

seguinte, esta Receita figurara no Balan9o de dezembro como Receita Antecipada". 

Portanto, podem ser consideradas como Resultado de Exercfcios F uturos as 

Receitas recebidas deduzidas de seus respectivos custos e despesas, ja incorridos 

ou a incorrer correspondentes a eventos futuros. 
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2.4.4 Patrimonio Uquido 

Observa-se neste grupo de contas o investimento feito pelos s6cios e a 

evolugao deste capitaL 

"No balan<;o patrimonial, a diferenc;:a entre o valor dos ativos e dos passivos e 

resultado de exercfcios futuros representa o patrimonio lfquido, que eo valor contabil 

pertencente aos acionistas ou s6cios". (IUDICIBUS et al., 1995, p.419). 

CALDERELU ( 2002, p.621), presta o seguinte esciarecimento: 

PATRIMONIO LiQUIDO - Denominac;ao que se da para a diferen~ aritmetica 
existente entre a soma dos bens e direitos, menos as obrigac;6es ou dividas. E 
conhecido tambem como: Capital Proprio. Situac;ao Uquida, etc. 
Segundo a Lei 6404, art. 182, o Patrimonio Uquido e composto de: 
Capital Social 
Montante Subscrito 
Dedu~o (Parcela ainda nao realizada) 
Reservas de Capital 
Contribuic;ao do subscritor de ac;oes que ultrapassar o valor nominal e a parte do 
prec;o de emissao das ac;6es, sem valor nominal, que ultrapassar a importancia 
destinada a forma~o de capital social, inclusive nos cases de conversao em ac;6es 
de debentures ou partes beneficiarias. 
Produto de alienac;ao de partes beneficiarias e bonus de subscric;ao. 
Premio recebido na emissao de debentures. 
Doay6es e subvenc;6es para investimento. 
Resultado da correc;ao monetaria do Capital realizado, enquanto nao capitalizado. 
Reservas de Reavalia~ao 
Reservas de Lucros 
Lucros ou Prejuizos Acumulados 

De acordo com RIBEIRO (1997, p.67): 

Neste grupo voce encontra as contas que representam o Patrimonio Uquido 

• Capital 
• (-)Titular Conta Capital a Realizar 
• Reserva de Correyao Monetaria do Capital 
• Reserva Legal 
• (+ ou -) Lucros ou Prejuizos Acumulados 

As contas deste grupo representam os capitais pr6prios. 
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Constata-se que o grupo de contas Patrim6nio Liquido e a diferen<;a entre ativo 

e passive, e se compoe dos subgrupos. 

• Capital Social (investimento do s6cios I acionistas) 

• Reservas (de capital, de reavaiia<;ao e de iucros) 

• Lueras ou Prejufzos Acumuiados (resuitado da atividade operacionai) 

2.5 IMPORTANCIA DA ANALISE DAS CONTAS DO IMOBILIZADO 

Estuda-se a seguir a importancia da analise das contas do ativo imobiiizado 

quanta alguns aspectos como: Criterios de Classifica<;ao; Caracterfstica das Contas; 

Avaiia<;ao das Contas. 

Tal analise tern como principal objetivo demonstrar a relevancia nos 

controies dos bens do ativo imobiiizado, e como deve-se proceder para mante-lo. 

2.5.1 Criterios de Classifica<;ao 

Avalia-se neste t6pico quais sao os criterios que devem ser adotados peia 

empresa de modo a obter uma meihor classifica<;ao contabii sem prejufzo a 

iegisia<;ao. 

De acordo com IUDICIBUS et al. (1995, p.293) "0 imobilizado deve ter contas 

para cada ciasse principal de ativo, para o registro do seu custo" 

0 prime ira passe para obter -se uma correta ciassifica<;ao contabii dos bens 

do ativo imobiiizado e a confec<;ao de urn piano de contas segregando o grupo do 

imobilizado de forma a atender as necessidades da empresa. 

Ap6s a cria<;ao do plano de contas devem ser estabelecidos os criterios para 

a ciassifica<;ao de acordo com as necessidades apresentadas pela empresa. 
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A que se atentar que estes criterios devem respeitar a legislac;ao do impasto 

de renda, que determina em seu artigo 301, pan3grafos 1 o e 2°: 

Art. 301 - 0 custo de aquisi9ao de bens do ativo permanente nao podera ser deduzido 
como despesa operacional, salvo se o bern adquirido tiver valor unitario nao superior 
a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e urn centavos, ou prazo de vida utii que 
nao ultrapasse urn ano (Decreto-Lei n° 1598, de 1977, art. 15, Lei no 8218, de 1991, 
art. 20, Lei n° 8383, de 1991, art. 3°, inciso II, e Lei n° 9249, de 1995, art. 30). 

Paragrafo 1°- Nas aquisi¢es de bens, cujo valor unitario esteja dentro do limite a que 
se refere este artigo, a exce~o contida no mesmo nao contempla a hip6tese onde a 
atividade exercida exija utiliza9iao de urn conjunto desses bens. 

Paragrafo 2° - Salvo disposic;6es especials, o custo dos bens adquiridos ou das 
melhorias realizadas, cuja vida util ultrapasse o periodo de urn ano, devera ser 
ativado para ser depreciado ou amortizado (Lei n° 4506, de 1964, art. 45, Paragrafo 
10). 

Neste momenta a empresa deve ter atenyao especial para a elaborac;ao de 

criterios e normas de procedimentos para a classificac;ao contabil das aquisi<;Oes do 

ativo imobiiizado, a fim de evitar problemas quando da analise de suas contas. 

2.5.2 Caracterfstica das Contas 

Principais caracterfsticas das contas do Ativo lmobiiizado. 

Segundo IUDICIBUS et al.(1995, p.292), encontra-se, "Os direitos que tenham 

por objeto bens destinados a manutenyao das atividades da companhia e da 

empresa, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou 

comerciar. 

Percebe-se que as contas que tern caracterfsticas passfveis de classificac;ao 

no ativo imobilizado, sao as de natureza permanentes e duradouras. 

Outras caracterfsticas destas contas sao o fato de serem destinadas a 

manutenc;ao das atividades da empresa, sejam de forma, operacional ou 

administrativa. 
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2.5.3 Avaliagao das Contas 

Conceitos sabre a avaliagao do Ativo lmobilizado. 

Os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisigao, deduzido do saldo 
da respectiva conta de depreciagao, amortizagao ou exaustao." (Artigo 183- item V.) 
Considera-se como custo de aquisigao todos os gastos relacionados com a aquisigao 
do elemento do ativo imobilizado e os necessaries para coloca-lo em local e 
condi<;6es de uso no processo operacional da companhia". (IUDfCUBUS et al., 1995, 
p.304). 

Observa-se que as contas devem ser avaliadas, levando em consideragao seu 

custo hist6rico, acrescido das despesas necessarias para por o bern em 

funcionamento, como par exemplo: fretes, instalagao, despesas de importagao, entre 

outros, deduzida da respectiva conta redutora de depreciagao, amortizagao ou 

exaustao acumuiada. 

2.6 CONTAS DO PERMANENTE 

Conforme ja mostrado anteriormente, o grupo de contas do Ativo Permanente 

e composto pelos subgrupos de investimentos, imobilizado e diferido. 

0 objetivo deste t6pico e anaiisar com mais detalhes suas caracterfsticas, com 

enfase para as contas do ativo imobilizado. 

2.6.1 Caracterfsticas das Contas do Permanente 

Analisa-se neste t6pico quais as principals caracterfsticas dos subgrupos de 

contas do Ativo Permanente que sao os investimentos, imobilizado eo Diferido. 

a) INVESTIMENTOS 

"INVESTIMENTO- Terminologia economico-financeira internacional que designa a 
aplicagao de capital no proprio pais ou fora dele. 
Aplicayao de capital extra, em bens ou valores, para fins de rendimento. Fato que se 
caracteriza pela aplicac;ao de capitais em imobilizag6es tecnicas financeiras ou 
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valores rotativos no sentido de serem atingidos os fins a que se destina uma empresa, 
ou seja, a obten<;ao de urn cn§dito operacionai ou extra operacional. 
A Lei 6404/76, em seu art. 179 item Ill, considera como investimento "as participa<;oes 
permanentes em outras Sociedades e os direitos de qualquer natureza, nao 
classificaveis no ativo circulante, e que nao se destinem a manutenyao da atividade 
da companhia ou da empresa". 0 "imobiiizado Tecnico", passou a figurar somente no 
Ativo lmobilizado. 
Exemplo: 
ATIVO PERMANENTE 
investimentos 
A<;oes de Outras Empresas 
Incentives Fiscais 
Outros lnvestimentos (CALDERELLI, 2002, p.446) 

Segundo CAVALCANTI (1996. P.209), "As empresas, como parte de sua 

polftica, apiicam recursos em tftuios e outros direitos, com varios objetivos, conforme 

exempiificamos a seguir: 

• tornar rentavel e excesso temporario de dinheiro em ban cos ( evitar a inflagao 

e ganhar juros); 

• estabelecer relagoes satisfat6rias com outras empresas; 

• estender as opera<;oes par meio da criagao de novas empresas; 

• diversificar as operag6es por meio da formagao de novas companhias". 

Constata-se que sao classificados no grupo de lnvestimentos os valores 

aplicados pela empresa de carater permanente, ou seja, participag6es permanentes 

em outras sociedades, que normalmente sao aquisiyao de quotas de capital ou 

a<;6es e que possuam caracterfstica de aplica<;ao de capital e nao especulativo, e 

outros investimentos que nao se enquadram no ativo circulante ou realizavel e que 

nao se destinem a manutengao das atividades da empresa. 

b) IMOBILIZADO 

'Os direitos que tenham por objeto bens destinados a manuten<;ao dos atividades da 
companhia e da empresa, ou exercidos com essa finaiidade, inclusive os de 
propriedade industrial ou comercial'. 



30 

Desta definiyao, subentende-se que neste grupo de contas do balanc;o sao incluidos 
todos os bens de permanencia duradoura, destinados ao funcionamento normal da 
sociedade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa 
finalidade. 
lntegram o lmobilizado os recursos aplicados ou ja destinados a bens da natureza 
citada, mesmo que ainda nao em operac;ao, mas que se destinam a tal finalidade, tais 
como constru<;Qes em andamento, importac;oes em andamento, adiantamentos para 
inversoes fixas etc. 
Essa conceituayao geral foi tambem corroborada pelo Pronunciamento V -
lmobiiizado, emitido pelo IBRACON -Institute Brasileiro de Contadores, que deve ser 
tambem consultado palos profissionais e estudiosos. (IUDlCIBUS et at., 1995, p.292) 

I MOBILIZADO - Abrange os direitos que ten ham por objeto bens destinados a 
manutenc;ao das atividades da empresa, ou exercidos com esse objetivo, inclusive os 
de propriedade industrial ou comerciai. 
0 lmobilizado pertence ao subgrupo do Ativo Permanente junto com lnvestimentos e 
Ativo Diferido. Antes da Lei 6404/76 (das S/A) tal como agora era definido como grupo 
de contas onde se alojavam os bens e valores utilizados por uma empresa. 
No lmobiiizado sao ciassificados os bens de uso (im6veis, computadores, vefculos, 
m6veis, etc.) e os de propriedade industrial ou comercial (marcas, patentes, luvas 
aviamento, etc.). (CALDERELLI, 2002, p.418) 

CAVALCANTI (1996, p. 231 ), considerada que, "Os bens do ativo imobilizado 

representam normal mente uma parceia significativa dos ativo de uma empresa, 

principalmente no caso de industria. Esses bens tern uma permanencia prolongada 

na companhia, nao sao destinados a venda e sao utilizados na manutenc;ao de suas 

atividades". 

Constata-se que possui caracterfstica de imobilizado todos os bens que tern 

par objetivo manter as atividades da empresa. 

Demonstra-se a seguir, o conteudo das principais contas do ativo imobilizado 

conforms demonstradas par IUDJCIBUS et al. Para tanto adota-se a mesma 

segregayao deste manual, que subdivide as contas do imobilizado em: 

A) BENS DE OPERACAO, que sao todos os bens ja em utilizac;ao na gerac;ao da 

atividade objeto da sociedade. 

I. TERRENOS 
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Esta conta registra os terrenos de propriedade da empresa realmente utilizados nas 

opera<;oes, ou seja, onde se localizam a fabrica, os depositos, os escritorios, as filiais, 

as lojas, etc. 

II. OBRAS PRELIMINARES E COMPLEMENT ARES 

Abrange esta conta todos os melhoramentos e obras integradas aos terrenos, bern 

como os servi<;os e instala<;oes provisorias, necessaries a constru<;ao e ao andamento 

das obras. 

Ill. OBRAS CIVIS 

Engloba os edificios que estao em opera<;ao, abrangendo predio ocupado pela 

administra<;ao, edificios da fabrica ou setor de produyao, armazenagem, expedi<;ao 

etc., e os edificios de filiais, depositos, agencias de vendas etc., de propriedade da 

empresa. 

IV. INSTALACOES 

Abrange os equipamentos, materiais e custos de implanta<;ao de instala<;oes. 

V. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 

Tal conta envolve todo o conjunto dessa natureza utilizado no processo de prodw;ao 

da empresa. 

VI. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS 

lncluem-se nesse grupo tanto as unidades de processamento, como as unidades 

perifericas (de disco, de fita, impressoras, terminais de video etc.); aiem dos 

"terminais inteligentes" (microcomputadores), atualmente muito utilizados. 

VII. SISTEMAS APLICATIVOS- SOFTWARES 

Sao contabilizados nessa conta o valor dos softwares (programas que fazem o 

computador operar) adquiridos ou desenvoividos peia empresa. 

VIII. MCNEIS E UTENSILIOS 

Essa conta abriga todas as mesas, cadeiras, arquivos, maquinas de somar e 
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calcular, maquinas de escrever e de contabilidade e outros itens dessa 

natureza que tenham vida util superior a urn ano. 

IX. VEiCULOS 

Sao classificados nesta conta todos os veiculos de propriedade da empresa, sejam os 

de usc da Administra9ao, como os do pessoal de vendas ou de transports de carga 

em geral. 

X. FERRAMENTAS 

Nesta conta se registram as ferramentas de vida util superior a urn ano. 

XI. PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO 

Sao registradas nesta conta as pe9as (ou conjuntos ja montados) destinadas a 

substitui9ao de maquinas e equipamentos, aeronaves, embarca96es, etc. 

XII. MARGAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAlS 

Essa conta normalmente tern valor pequeno, comparativamente com as demais 

contas do imobilizado pois envolve ativos intangiveis, engloba os gastos com registro 

de marca, nome, inven96es pr6prias, alem de desembolsos a terceiros per contratos 

de usc de marcas, patentes ou processes de fabrica~o (tecnologia). 

Xiii. FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO 

Classificam-se aqui todos os custos acumulados relatives a projetos de florestamento 

e refforestamento de propriedade da empresa. Os projetos fiderados pela sociedade, 

como s6cio-ostensiva, em conjunto com outros acionistas, devem ser toda a 

contabiiiza9ao do projeto a parte, de acordo com os criterios pr6prlos. 

XIV. DIREITOS SOBRE RECURSOS NA TURAIS - OUTROS 

Engloba contas relativas aos custos incorridos na obten~o de direitos de explora9ao 

de jazidas de minerio, de pedras preciosas e similares. 0 valor de custo da jazida, 

quando a area e de propriedade da empresa, deve ser destacado em conta a parte no 

Balan9o. 
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XV. BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES ARRENDADAS 

Classificam-se nesta conta as constru96es em terrenos arrendados de terceiros e as 

instala9oes e outras benfeitorias em predios e edificios alugados, sejam de uso 

administrative ou de produ9ao. 

B) IMOBILIZADO EM ANDAMENTO, onde se classificam todas as aplicac;Oes de 

recursos de imobiliza96es {bens ou direitos}, mas que ainda estao operando. 

I. BENS EM USO NA FASE DA IMPLANTA<;AO 

Nessa conta devem ser classificados todos os bens que ja estao em uso durante a 

fase pre-operacional da empresa relatives ao desenvolvimento do projeto. 

II. CONSTRUCOES EM ANDAMENTO 

Sao aqui classificadas todas as obras no periodo de sua constru98o e instala9ao, ate 

o momento em que entram em opera9ao, quando sao reclassificadas para as contas 

correspondentes de Bens em Opera98o. 

Ill. IMPORTACOES EM ANDAMENTO DE BENS DO IMOBILIZADO 

Essa conta registra todos os gastos incorridos relatives aos equipamentos, maquinas, 

aparelhos e outros bens ate a sua chegada, desembara9o e recebimento pela 

empresa, considerando modalidades de importa96es, CIF ou FOB. 

IV. ADIANTAMENTO PARA INVERSOES 

Registram-se aqui todos os adiantamentos a fomecedores por conta de fomecimento 

sob encomenda de bens do imobilizado, que representam pagamentos por conta de 

urn valor previamente contratado. 

V. ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS 

Engloba todos os materiais e bens da empresa destinados a aplica98o no imobilizado. 

C) DIFERIDO 

De acordo como IUDfCIBUS et al. (1995, p. 321), "0 item V do artigo 179 da 

Lei das S.A define que, no Ativo Diferido, serao ciassificadas 'as aplica9oes de 
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recursos em despesas que contribuirao para a formagao do resultado de mais de urn 

exerclcio social, inclusive as juros pagos au creditados aos acionistas durante o 

perfodo que anteceder o infcio das operag6es sociais; ". 

A TIVO DIFERIDO - E integrante do subgrupo do Ativo Permanente junto com 
lnvestimentos e Ativo lmobilizado. 0 Ativo Diferido e formado pelas aplicagoes de 
recursos em despesas que contribuirao para a forma~o do resultado de mais de urn 
exerclcio social, tais como de organizac;.ao, de construyao de im6vel, de instalayao, de 
reestruturayao, etc., inclusive os juros pagos ou creditados aos acionistas durante o 
perfodo que anteceder o inicio das operagoes sociais. 
A Ativo Diferido devera ser avaliado pelo valor do capital aplicado, deduzido do saldo 
das contas que registrem a sua amortizagao. (Art. 183 da Lei 6404/76). Os recursos 
aplicados no ambito do Ativo Diferido, deverao ser amortizados periodicamente, em 
prazo nao superior a dez anos, a partir do inicio da operayao ou do uso dos beneficios 
dele decorrentes. (CALDERELLI, 2002, p.60) 

Quando uma entidade inicia suas atividades, e normal ter uma serie de despesas 
extraordinarias, que vao desde o registro de seus atos constitutivos, passando por 
suas instalagoes, ate a implementagao das condigoes necessarias a seu 
funcionamento. Trata-se genuinamente de despesas, que, assim, integrariam o 
resuitado do periodo em que foram incorridas, ou seja, em que ocorreram os 
respectivos fatos geradores. Como, entretanto, tais aplicay6es contribuirao para o 
funcionamento, para a obtengao dos resultados durante varios perfodos e, as vezes, 
constituem valores relevantes, a doutrina e a legislagao determinam sejam lanyadas 
como se fossem ativo, e nao como despesa. Desse modo, em vez de tais despesas 
serem apropriadas de uma s6 vez, pelo valor total, serao rateadas, amortizadas ao 
Iongo de varios periodos- entre 5 e 10 anos. (UNB, 2001, p.29) 

CAVALCANTI (1996, p.253), resume, "No ativo diferido sao registradas as 

despesas que contribuirao para a formagao de mais de urn exerclcio social. 

Normalmente as despesas antecipadas sao confundidas com despesas diferidas e 

vice-versa;;. 

Verifica-se que o subgrupo de contas do Ativo Diferido e parte integrante do 

Ativo Permanente e nele sao registrados todos as custos e despesas incorridos na 

empresa antes do infcio de suas atividades. 

2.6.2 A Depreciagao, Amortizagao e Exaustao Sob a Egide da Legislagao Societaria 

e Fiscal. 



Segue-sea redagao dada par IUDJCIBUS et al.(1995) 

A) LEGISLA<;AO SOCIETARIA 
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Com excec;ao de terrenos e de alguns outros itens, os elementos que 

integram a ativo imobilizado tern urn perfodo limitado de vida util economica. Dessa 

forma, o custo de tais ativos deve ser alocado aos exercfcios beneficiados pelo seu 

usa no decorrer de sua vida uti I economica. 

A esse respeito, o artigo 183, § 2°, da Lei n° 6.404/76, estabelece que: A 

diminuic;ao de valor dos elementos do ativo imobilizado sera registrada 

periodicamente nas contas de: 

a) depreciagao, quando corresponder a perda do valor dos direitos que tern par 

objeto bens ffsicos sujeitos a desgastes ou perda de utilidade par usa, agao da 

natureza ou obsolescencia; 

b) amortizac;ao, quando corresponder a perda do valor do capital aplicado na 

aquisigao de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros 

com existencia ou exercfcio de duragao limitada, ou cujo objeto sejam bens de 

utilizagao par prazo legal ou contratualmente limitado; 

c) exaustao, quando corresponder a perda do valor, decorrente da sua explorac;ao, 

de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens apiicados 

nessa explorac;ao. 

Como se verifica, a depreciac;ao a ser contabilizada deve ser, conforme a Lei 

das S.A., a que corresponder ao desgaste efetivo pelo usa ou perda de sua 

utilidade, mesmo par agao da natureza ou obsolescencia. 
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B) LEGISLACAO FISCAL 

A tendencia de urn numero significative de empresas e simplesmente adotar 

as taxas admitidas pela legislagao fiscal. Os criterios basicos de depreciagao, de 

acordo com a legislagao fiscal, estao consolidados no Regulamento do lmposto de 

Renda atraves de seus arts. 248 a 256. As taxas anuais de depreciagao 

normalmente admitidas pelo fisco para uso normal dos bens em urn turno de oito 

horas diarias constam, todavia, de publicagoes a parte da Secretaria da Receita 

Federal, sendo, sumariamente, como segue: 

Taxa Anos de vida util 
anual 

Ediflcios 4% 25 

Maquinas e Equipamentos 10% 10 

lnstala~es 10% 10 

M6veis e Utensilios 10% 10 

Velculos 20% 5 

Sistema de proc. Dados 20% 5 

0 fisco admite ainda, que a empresa adote taxas diferentes de depreciagao, 

quando suportadas por laudo pericial do lnstituto Nacional de Tecnologia, ou de 

outra entidade de pesquisa cientifica ou tecnol6gica (art. 253 § 2°, do RIR/94). 

Logicamente, para a fisco nao havera problemas se a empresa adotar taxas 

menores de depreciagao que as admitidas. 

A mesma legislagao (art. 255) admite, ainda, a opgao da empresa, uma 

aceleragao na depreciagao dos bens m6veis, em fungao do numero de horas diarias 

de operagao, como segue: 



Urn turno de 8 horas 

Dois tumos de 8 horas 

Tres tumos de 8 horas 

Coeficiente 

1,0 

1,5 

2,0 
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"Assim, se a empresa trabalha normalmente 8 horas diarias, a taxa admitida 

de deprecia<;ao das maquinas e de 1 0% ao a no. Se trabalha em do is turnos ( 16 

horas), pode usar a taxa de 15% a.a. e se trabalha tres turnos (24 horas), a taxa 

admitida e de 20% a.a." (IUDICIBUS et al., 1995, p.312-313) 

As contas de deprecia<;ao, amortiza<;ao e exaustao sao reconhecidas como 

custos ou despesas no resultado, tendo como contra-partida a deprecia<;ao 

acumulada no ativo imobilizado sendo conta redutora dos bens, ou seja, diminui o 

valor do bem pelo seu uso. 

Esse registro far-se-a ap6s apurado o valor da despesa, para isso existem 

diversos criterios de calculos e taxas de deprecia<;ao. 

A seguir, a interpreta<;ao legal sobre a deprecia<;ao, amortiza<;ao e exaustam e 

como alguns autores as conceituam. 

A) DEPRECIACAO 

Regulamento do lmposto de Renda. Decreto 3.000, de 26 de mar<;o de 1999. 

Art. 305 - Podera ser computada, como custo ou encargo, em cada perfodo de 
apura9ao, a importancia correspondente a diminui98o do valor dos bens do ativo 
resultante do desgaste pelo uso, a98o da natureza e obsolescencia normal (Lei n° 
4506, de 1964, art. 57). 
Paragrafo 1 o - A deprecia¢o sera deduzida pelo contribuinte que suportar o encargo 
econ6mico do desgaste ou obsolescencia, de acordo com as condi96es de 
propriedade, posse ou uso do bern (Lei no 4506, de 1964, art. 57, Paragrafo 7°). 
Paragrafo 2° - A quota de deprecia9a0 e dedutfvel a partir da epoca em que o bern e 
instalado, posto em servi90 ou em condi96es de produzir (Lei no 4506, de 1964, art. 
57, Paragrafo 8°). 
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Paragrafo 3° - Em qualquer hip6tese, o montante acumulado das quotas de 
depreciayao nao podera ultrapassar o custo de aquisiyao do bern (Lei n° 4506, de 
1964, art. 57, Paragrafo 6°). 
Paragrafo 4° - 0 valor nao depreciado dos bens sujeitos a depreciayao, que se 
tornarem imprestaveis ou calrem em desuso, importara reduyao do ativo imobilizado 
(Lei n° 4506, de 1964, art. 57, Paragrafo 11). 
Paragrafo 5° - Somente sera permitida depreciayao de bens m6veis e im6veis 
intrinsecamente relacionados com a produyao ou comercializayao dos bens e 
serviyos (Lei n° 9249, de 1995, art. 13, inciso Ill). 

DEPRECIACAO - E o desgaste sofrido pelos valores de uso patrimonial. 
Difere da amortizayao, que registra a diminuiyao dos valores imateriais, pereclveis 
pelo tempo decorrido. 
Sao depreciaveis: 
a) Maquinas 
b) M6veis e Utensilios 
c) Veiculos 
d) lm6veis 
e) Ferramentas 
f) lnstrumentos, etc. 

Representam as depreciayaes, aut€mticas despesas operacionais graduadas de 
acordo com o tempo de vida uti I dos bens. 
As cotas de desgaste anual do bern, sao estipuladas pela administrayao; todavia, 
devem ser observadas as porcentagens determinadas pelo lmposto de Renda, 
atraves da Secretaria da Receita Federal, que por lei tern o encargo de publicar 
periodicamente o prazo de vida util de urn bern, para que sejam consideradas 
despesas dedutlveis do lucro operacional, sendo dedutiveis do lucro operacional, 
sendo considerada parcela tributavel todo o excesso verificado. 
Nas industrias a depreciayao e incorporada ao custo de produyao. 
Para proceder a depreciayao de urn bern, deve-se considerar os seguintes fatores: 
a) Valor do bern a ser depreciado; 
b) Tempo de durayao do bern; 
c) Taxas de depreciayao. 
Alem desses fatores, deve-se atender as exigencias fiscais, no tocante a taxa e 
tempo, levando-se em considerayao que as depreciayaes sao permitidas a partir do 
momento em que o bern for colocado em uso. (CALDERELLI, 2002, p.235) 

A maioria dos bens do imobilizado, com exceyao de terreno, tern vida utillimitada. A 
vida util representa o tempo que o bern sera utilizado pela empresa em circunstancias 
normais. Os fatores que limitam a vida util de urn bern sao a deteriorayao e a 
obsolescencia. A deteriorayao e o desgaste fisico do bern e a obsolescencia e o 
processo pelo qual o bern se torna obsoleto em funyao do desenvolvimento de novas 
tecnologias ou de processos mais aperfeiyoados. (CAVALCANTI, 1996, p.235) 

Segundo RIBEIRO (1997, p.192) "A depreciagao dos Bens materiais do Ativo 

lmobilizado corresponde a diminuigao do valor dos elementos ali classificaveis, 

resultante do desgaste pelo uso, agao da natureza ou obsolesc€mcia normal." 
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Percebe-se que a denomina9ao "depreciayao" e utilizada para bens materiais 

e registra o desgaste ffsico ou obsolescencia dos bens do ativo imobilizado. 

Verifica-se que a deprecia9ao podera ser considerada como custo ou despesa 

dependendo da destinayao do bern depreciado, ou seja, custo quando o bern 

depreciado fizer parte do processo de produ9ao, o que normalmente ocorre em 

industrias e despesa quando 0 bern depreciado nao fizer parte do processo de 

produyao, sendo mais comum em comercio e presta9ao de servi9os. 

B) AMORTIZACAO 

Regulamento do Impasto de Renda. Decreta 3.000, de 26 de mar9o de 1999. 

Art. 324 - Podera ser computada, como custo ou encargo, em cada perfodo de 
apurac;ao, a importancia correspondente a recuperayao do capital aplicado, ou dos 
recursos aplicados em despesas que contribuam para a formayao do resultado de 
mais de urn perfodo de apurac;ao (Lei n° 4506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei n° 
1598, de 1977, art. 15, Paragrafo 1°). 
Paragrafo 1° - Em qualquer hip6tese, o montante acumulado das quotas de 
amortizayao nao podera ultrapassar o custo de aquisiyao do bern ou direito, ou o valor 
das despesas (Lei n° 4506, de 1964, art. 58, Paragrafo 2°). 
Paragrafo 2° - Somente serao admitidas as amortizac;oes de custos ou despesas que 
observem as condic;oes estabelecidas neste Decreto (Lei no 4506, de 1964, art. 58, 
Paragrafo 5°). 
Paragrafo 3° - Se a existencia ou o exercicio do direito, ou a utilizac;ao do bern, 
terminar antes da amortizayao integral de seu custo, o saldo nao amortizado 
constituira encargo no perfodo de apurayao em que se extinguir o direito ou terminar a 
utilizac;ao do bern (Lei n° 4506, de 1964, art. 58, Paragrafo 4°). 
Paragrafo 4° - Somente sera permitida a amortizayao de bens e direitos 
intrinsecamente relacionados com a produc;ao ou comercializayao dos bens e 
servic;os (Lei n° 9249, de 1995, art. 13, inciso Ill). 

De acordo com CALDERELLI (2002, p.36), "AMORTIZA<;AO - Diminui9ao 

gradual, que sofre um valor contabil pelo tempo decorrido. Sofrem amortiza96es: 

a) Dlvidas patrimoniais a Iongo prazo. 

b) Bens imateriais devidamente contabilizados atraves de contas do Ativo 

Permanente, subgrupos: Ativo lmobilizado e Ativo Diferido". 
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Segundo RIBEIRO (1997. p. 185) "Amortizac;ao e a diminuiyao do valor dos 

Bens imateriais em razao do tempo." 

Nota-se que a denominac;ao "amortizac;ao" e utilizada para bens imateriais e 

registra a diminuic;ao dos valores classificados nestas rubricas. 

C) EXAUSTAO 

Regulamento do Impasto de Renda. Decreta 3.000, de 26 de margo de 1999. 

Art. 330 - Podera ser computada, como custo ou encargo, em cada perlodo de 
apurac;ao, a importancia correspondente a diminuiyao do valor de recursos minerais, 
resultante da sua explorayao (Lei n° 4506, de 1964, art. 59). 
Paragrafo 1°- A quota de exaustao sera determinada de acordo com os princlpios de 
depreciayao (Subseyao II), com base no custo de aquisiyao ou prospecc;ao, dos 
recursos minerais explorados (Lei n° 4506, de 1964, art. 59, Paragrafo 1°). 
Paragrafo 2° - 0 montante da quota de exaustao sera determinado tendo em vista o 
volume da produc;ao no periodo e sua relac;ao com a possanc;a conhecida da mina, ou 
em funyao do prazo de concessao (Lei n° 4506, de 1964, art. 59,Paragrafo 2°). 
Paragrafo 3° - 0 disposto neste artigo nao contempla a explorayao de jazidas 
minerais inesgotaveis ou de exaurimento indeterminavel, como as de agua mineral. 

Do ponto de vista de IUDlCIBUS et al. (1995, p.318), "A exaustao objetiva 

distribuir o custo dos recursos naturais durante o perfodo em que tais recursos sao 

extrafdos au exauridos". 

CALDERELLI (2002, p.330), afirma que: "EXAUSTAO- Quando uma reserva 

mineral au vegetal, como jazida ou floresta, vai se esgotando, face a explorayao, o 

seu valor tambem vai diminuindo. Essa perda chama-se exaustao". 

Verifica-se que a denominac;ao "exaustao" e utilizada para recursos naturais is 

e registra o esgotamento em func;ao da explorayao. 

2.6.3 Metodos de Depreciac;ao 

Neste t6pico serao analisados OS principais metodos de calculo de 

depreciayao. 
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A) Metoda das quotas constantes 

A deprecia<;ao por este metoda e calculada dividindo-se o valor a ser 

depreciado pelo tempo de vida util do bern, e e representada pela seguinte formula: 

Custo corrigido (incluindo eventuais reavaliac;6es contabilizadas) 
menos Valor Residual Estimado. 

Depreciac;ao = --------=---:--------:~---------
Perfodo de vida util 

Esse metoda, impropriamente chamado de linear, devido a sua simplicidade, e 

utilizado pela grande maioria das empresas. 

Para ilustrar, vamos toma-se o seguinte exemplo hipotetico: 

Custo corrigido do bern = R$ 6.000,00 

Vida util estimada = 5 anos (60 meses) 

Nao ha valor residual estimado 

Depreciac;ao = R$ 6.000,00 = R$ 100/mes 

60 

FONTE: IUDiCIBUS et al. ( 1995, p. 315). 

Percebe-se que neste metoda todas as quotas de depreciagao possuem o 

mesmo valor, ate que o bern seja totalmente depreciado. 

B) Metoda da soma dos dfgitos dos anos 

Este metoda (que tambem e linear) e calculado como segue: 

a) Somam-se os algarismos que comp6em o numero de anos de vida util do 

bern. No exemplo anterior, terfamos: 

1+2+3+4+5=15 

b) A depreciagao de cada ano e uma fragao em que o denominador e a soma 

dos algarismos, conforme obtido em (a), e o numerador e, para o primeiro 

ano, (n), para o segundo, (n- 1 ), para o terceiro (n- 2), e assim por diante 

onde n = numero de anos de vida util. 
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A no Fra~ao Deprecia~ao Anual 
1 §_x R$ 5.000,00 - 1.666,67 

15 

2 i_x R$ 5.000,00 = 1.333,33 
15 

3 ~X R$ 5.000,00 = 1.000,00 
15 

4 2 X R$ 5.000,00 = 666,67 
15 

5 1_x R$ 5.000,00 = 333,33 
15 

Este metoda proporciona quotas de deprecia<;ao maiores no infcio e menores 

no fim da vida util. Permite maior uniformidade nos custos, ja que as bens, quando 

novas, necessitam de pouca manuten9ao e reparos. Com o passar do tempo, as 

referidos encargos tendem a aumentar. Este crescimento das despesas de 

manuten9ao e reparos seria compensado pelas quotas decrescentes de deprecia<;ao 

resultando em custos globais mais uniformes, conforme demonstrado graficamente: 

I VALOR 

I MANUTEN<;::AO 
EREPAROS 

VIDA UTIL ------------.
FONTE: IUDfCIBUS et al. (1995, p. 316) 

Observa-se que neste metoda as quotas de deprecia9ao sao maiores no 

infcio e diminuem quando do final da vida util do bern. 
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C) Metoda de unidades produzidas 

Este metoda e baseado numa estimativa do numero total de unidades que 

devem ser produzidas pelo bern a ser depreciado, sendo a quota anual de 

depreciac;ao expressa pela seguinte formula, de acordo como IUDfCIBUS ... (1995, 

p. 317): 

N° de unidades produzidas no ano X 

Quota de depreciac;ao anual = ----------------
N0 de unidades estirnadas a serern produzidas 

durante a vida util do bern 

0 resultado da frac;ao acima representara o percentual de depreciac;ao a ser 

aplicada no ana X. 

Observa-se que neste metoda, a depreciac;ao e calculada proporcionalmente a 

quantidade de produ<;ao estimada. 

D) Metoda de Horas de Trabalho 

Este metoda de acordo com IUDfCIBUS ... (1995, p. 317), "Baseia-se na 

estimativa de vida util do bern, representa em horas de trabalho, e e expressa pela 

seguinte formula: 

N° de horas de trabalho do perlodo Y 

Quota de depreciagao = ------------------
N0 de horas de trabalho estirnadas durante a vida util do 

bern 

Outros metodos existem, como o exponencial, e podem ser verificados em 

obras especificas." 

Verifica-se que neste metoda a deprecia<;ao e calculada proporcionalmente as 

horas maquinas utilizadas na produc;ao. 
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2.7 PRINCIPAlS CONTROLES DO ATIVO IMOBILIZADO 

Principais formas de controle do ativo imobilizado. 

2.7.1 Controle Contabil 

Verifica-se a seguir como proceder para obter o controle contabil dos bens do 

ativo imobilizado. 

Contas de Controle 
Contas de controle do Razao Geral devem ser estabelecidas para cada classe 
principal de Ativo lmobilizado, para o registro do seu custo corrigido e respectiva 
depreciac;ao acumulada. Esse assunto foi analisado em detalhe do t6pico de 
classificac;ao e conteudo das contas desse capitulo. 

Registro Individual de Bens 
Alem das contas de controle, devem ser mantidos registros individuais para cada 
unidade de propriedade que comp6e os elementos do Ativo lmobilizado. A 
manuten~ao do Registro Individual do bern e essencial para: 
a) possibilitar a identificac;ao do valor de aquisi~ao, custo corrigido e acrescimos 
posteriores, bern como o valor da respectiva deprecia~ao, exaustao ou amortizac;ao 
acumulada dos bens baixados; 
b) prover bases para calculo e apropria~ao de despesas de depreciac;ao por centro de 
custo; 
c) prover informa~6es para efeito de politica de capitaliza~ao e substitui~ao, cobertura 
de seguros etc. 
d) manter adequado controle fisico e contabil sobre os bens do Ativo lmobilizado. 
Registros individuais de bens podem ser mantidos manualmente, no caso de 
empresas com numero relativamente pequeno de itens, ou podem ser mantidos 
atraves de processamento eletronico de dados ou outros sistemas. (IUDfCIBUS et al., 
1995, p. 319) 

Verifica-se que o controle contabil dos bens do ativo imobilizado far-se-a 

atraves da correta utiliza98o dos metodos contabeis, onde cada bern devera ser 

registrado na contabilidade de forma individual, dentro de seu grupo de contas. 

Dessa forma fica-se mais facil para a empresa calcular a deprecia9ao dos 

bens, identificar o valor de aquisi9ao de cada item, proceder com a baixa de itens 

vendidos, danificados ou obsoletes, etc. 
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2.7.2 Controle Administrative 

A seguir analisa-se como deve ser o procedimento administrative com relagao 

ao controle dos bens do ativo imobilizado, considerando-se que, dentro dos 

controles administrativos devem estar compreendidos todos os metodos e 

procedimentos que se fazem necessaries para que se tenha eficiencia nos controles. 

Principal fator de sucesso no controle do ativo imobilizado e a confecgao de 

urn manual de procedimentos e normas a serem observadas e respeitadas pelos 

funcionarios responsaveis pelo controle do ativo imobilizado, a fim de se padronizar 

os criterios a serem adotados para tal controle. 

Deve-se canter neste manual algumas normas basicas como: I - objetivos, II -

Abrangencia, Ill - Procedimentos, quanta a solicitagao de compras, aprova<;ao dos 

pedidos de compras, entrada de bens na empresa, chapeamento e controle 

(identifica<;ao dos bens), solicita<;ao de transferencia de bens, ordens de servigos, 

fiscaliza<;ao do cumprimento das norm as, procedimentos contabeis, etc. 

Ap6s a conclusao do manual, devem ser observadas outras medidas fazendo 

com que o controle do ativo imobilizado seja mais eficiente. Essas medidas sao as 

seguintes: 

- defini<;ao de autoridade e responsabilidade; 

- segregagao de fun<;Qes; 

- comprova<;oes e provas independentes; 

- auditoria interna; 

- qualidade do pessoal. 
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Percebe-se que a empresa que controla seu imobilizado de forma eficiente 

ganha uma ferramenta de administragao, podendo analisar com mais propriedade 

futuros investimentos nessa area. 

Dentro do controle administrativo, destaca-se algumas situagoes conforme 

elencadas no IUDICIBUS et al. (1995,p. 295-297): 

a) Centrale par area geografica ou local 
Quando a empresa tiver diversas fabricas, e mesmo que tenha sua centabilidade 
centralizada, devera ter agrupamentos de centas par local, o que inclusive facilita a 
segrega~o da deprecia~o para fins de custeio par fabrica. 
mesmo se aplica a filiais de vendas etc. 

b) Segregac;ao par func;ao ou departamento 
Mesmo que tenha toda produc;ao num s6 local, podera ser feita na propria contabilidade 
a segrega~o em subcontas par departamento ou se~o para fins de centrale de 
alocac;ao de deprecia~o. A conta de Ediffcios ou Obras Civis, par exemplo, podera ter 
divisao entre a Administrac;ao, Armazenagem, Fornes, Moagem etc., ou seja, par 
departamento, produtivo ou nao. 

c) Necessidades internas e de terceiros 
Na defini~o de seu plano de contas devera a empresa considerar, ah3m do 
detalhamento necessaria para fins de publicac;ao de balanc;o, tambem as suas 
necessidades internas para fins gerenciais e, ainda, eventuais detalhes para atender a 
entidades ou agencias de financiamento, como BNDES, BID, SUDAM, SUDENE ou a 
outras entidades as quais esteja subordinada, entidades essas que normalmente exigem 
o centrale contabil segregado do projeto ou bens financiados e par subcontas 
detalhadas. 

d) Exigencias fiscais 
Ha finalmente, que considerar a legislac;ao do Impasto de Renda, a qual determina 
que a escritura~o deve ser mantida de forma que os bens do lmobilizado sejam 
agrupados em contas distintas segundo sua natureza (Terrenos, Ediflcios, Maquinas, 
Veiculos, M6veis etc.) taxas anuais de depreciaqao a eles aplicaveis e controle de 
reavaliac;ao. 
Nesse sentido, o Plano de Contas pede ter, par exemplo: 
Velculos - Oepreciac;ao de 20% ao ano 
Vefculos- Depreciac;ao de 25% ao ana 
Como se verifica, ha inumeros aspectos que cada empresa deve considerar na 
definic;ao de seu Plano de Contas e centrale do lmobilizado. As empresas que 
possuem urn centrole de lmobilizado integrado a contabilidade sob a forma de diario 
auxiliar podem manter na contabilidade geral uma conta sintetica, ficando as 
segrega¢es no subsistema. 

e) 0 conceito de unidade de propriedade 

Para uma melhor politica de imobilizac;oes e para que se tenha condic;oes de melhorar 
o tratamento das depreciac;oes, das reposic;oes e das reavalia¢es deve a empresa 
efetuar uma definic;ao do que seja unidade de propriedade. 
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Essa defini98o exige o estudo e a analise das necessidades informacionais da 
empresa, das condic;Oes de controle e das exigemcias legais e fiscais. Enfatizamos a 
necessidade dessa definic;ao, todavia, para uma melhor qualidade do resultado 
contabil, que da a empresa a responsabilidade de considerar enormemente os 
aspectos fisicos e econ6micos de seu imobilizado de maneira a definir qual o criterio 
de unidade de propriedade lhe proporciona melhores informac;oes a urn custo 
compatlvel. Dependendo do ramo de atividade e caracteristicas da empresa, o 
imobilizado somente sera registrado em seu todo, ou por cada uma das partes que o 
compoem, desde que estas partes estejam disponiveis para aquisic;ao isoladamente e 
tenham uma func;ao especifica no conjunto que irao compor. Por exemplo, para uma 
industria que tenha uma frota de dez autom6veis para atender sua diretoria, 
normalmente renovada a cada urn ou dois anos, cada autom6vel pode ser uma 
unidade de propriedade. 
Assim, a troca de pneus sera considerada despesa, a eventual troca de urn motor 
tambem, e a depreciac;ao sera calculada como urn todo sobre o custo do global de 
cada unidade, ou seja, de cada autom6vel. 
Todavia, para outra empresa que tenha uma frota de dez autom6veis como taxis, 
talvez a unidade de propriedade nao seja o veiculo como urn todo, pois, 
provavelmente tera que substituir partes de alguns veiculos periodicamente, em 
fun9Bo do desgaste decorrente do uso intensive diario. Assim, e possivel que seja 
muito mais adequado tratar-se cada motor como unidade aut6noma, cada chassi e 
talvez ate urn certo exagero, cada pneu, cada bateria etc. 
Nesse caso, a deprecia<;ao seria efetuada sobre cada unidade individualmente. Urn 
motor que seja trocado a cada dois anos, por exemplo, seria depreciado a base de 
50% a.a., e quando da troca, o anterior seria baixado eo novo ativado. 0 pneu talvez 
ja seja, desde o primeiro, tratado como despesas se tiver vida util inferior a urn ano, e 
o chassi podera ser o unico a considerar a vida mais tonga. 
0 registro contabil no imobilizado far-se-a de acordo com a definic;ao de unidade de 
propriedade. Tratando-se de recebimento parcelado, ha que ser observado o objeto 
do parcelamento: as unidades de propriedade ou as partes que compoem cada uma 
das unidades de propriedade. No caso do parcelamento das unidades de 
propriedade, o registro podera ser direto como imobilizado, a medida da entrada de 
cada unidade. Todavia, tratando-se da entrega parcial dos componentes de uma 
unidade de propriedade, o registro nao podera ser realizado diretamente como 
imobilizado de uso, visto que este ainda nao esta em condic;oes de utilizac;ao. 
Reenfatizamos a necessidade de se conciliarem os aspectos gerenciais com o custo 
desse controle e os aspectos fiscais. 
E vital a definic;ao de unidade de propriedade quando o lmobilizado e de grande valor, 
constitui-se numa grande unidade operativa, mas e composto de partes com vidas 
uteis diferenciadas. E o caso de uma empresa de energia eletrica, onde a barragem 
como urn todo e uma grande unidade, mas a vida util de urn gerador e totalmente 
diferente da das obras civis. 

Percebe-se que os controles administrativos e contabeis se confundem em 

determinado momenta, porem, o que pode-se observar e que sempre e enfatizado o 

cuidado e o funcionamento de tais controles. 
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2. 7.3 Controle Ffsico 

Trata-se a seguir, de outra forma de centrale do ativo imobilizado, que e o 

controle ffsico dos bens. 

Tal centrale tern como objetivo confirmar a existencia ffsica dos bens, bern 

como identificar sua localizagao dentro da empresa. 

Constata-se que para a realizagao deste centrale a empresa deve, alem de 

cumprir o que estabeleceu em seu manual de normas e procedimentos, utilizar de 

uma marcac;ao ffsica nos bens, atraves de etiquetas metalicas com numeros de 

identificagao, numeros pintados, entre outros, o que melhor convier para a empresa 

obter efetivo centrale de seu imobilizado. 

Determinado numero de identificac;ao devera estar vinculado a ficha de 

centrale analftica de cada item, o que possibilitara a empresa a montar o seu mapa 

do ativo imobilizado, podendo identificar. par exemplo, quantos computadores estao 

em determinado departamento, facilitando assim a empresa a proceder com a 

contagem fisica dos bens de forma peri6dica. 

2.7.4 Tratamento Quanta a Relevancia 

Todos os bens da empresa merecem atenc;ao e zelo no seu tratamento, sendo 

eles classificados no ativo imobilizado, ou mesmo como despesa, o que nao impede 

a empresa de manter controle sabre estes bens. 

Entretanto, ressaltamos que a empresa deve analisar com mais cuidado os 

bens essenciais para suas atividades, como par exemplo, o maquinario industrial, 

edificay6es, e outros, procedendo com manutenc;oes peri6dicas com o intuito de 

evitar surpresas desagradaveis com paralisac;oes par falta de condic;oes de usa. 
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2.8 AUDITORIA 

A auditoria e o exame das demonstra96es contabeis atraves de tecnicas 

especfficas, com o objetivo de confrontar e sugerir mudan9as, quando constatadas 

divergencias ocorridas por erros ou omissoes. 

Na defini9ao de CALDERELLI (2002, p. 63), auditoria e: "Processo pelo qual e 

realizado urn exame minucioso na escritura9ao contabil enos documentos que lhes 

deram origem, fazendo os confrontos e sugerindo as retifica96es necessarias, 

motivadas por erros ou omissoes." 

Para FRANCO (1992, p. 20), serve: 

Para mensurar a adequa~ao e confiabilidade dos registros e das demonstra~6es 
contabeis, a Contabilidade utiliza-se de uma tecnica que lhe e propria, chamada 
auditoria, que consiste no exame de documentos, livros e registros, inspe~6es, 
obten~o de informa¢es e confirma~6es intemas e extemas, obedecendo a normas 
apropriadas de procedimento, objetivando verificar se as demonstra¢es contabeis 
representam adequadamente a situa~o nelas demonstrada, de acordo com 
princlpios fundamentais e normas de contabilidade, aplicados de maneira uniforme." 

Ou ainda, " ... a auditoria e o exame de demonstra96es e registros 

administrativos. 0 auditor observa a exatidao, integridade e autenticidade de tais 

demonstra96es, registros e documentos." (HOLMES, apud FRANCO, 1992, p. 24). 

Portanto, a auditoria pode ser considerada a avalia9ao final dos servi9os 

contabeis. 

2.8.1 Origem da Auditoria Externa 

Verifica-se a seguir alguns aspectos da origem da auditoria externa ou 

auditoria independente, enfocando onde come9ou, como evoluiu e quais os objetivos 

propostos. 
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A auditoria externa ou auditoria independente surgiu como parte da evoluc;ao do 
sistema capitalista. No inicio, as empresas eram fechadas e pertenciam a grupos 
familiares. Com a expansao do mercado e o acirramento da concorrencia, houve a 
necessidade de a empresa ampliar suas instala¢es fabris e administrativas, investir 
no desenvolvimento tecnol6gico e aprimorar os controles e procedimentos internos 
em geral, principalmente visando a redu9ao de custos e, portanto, tornando mais 
competitivos seus produtos no mercado. 
Entretanto, para processar todas essas mudanyas seria necessaria urn volume de 
recursos impossivel de ser obtido por meio das opera96es lucrativas da empresa ou 
do patrim6nio de seus proprietarios. Por conseguinte, a empresa teve de captar esses 
recursos junto a terceiros, principalmente mediante emprestimos bancarios a Iongo 
prazo e abrindo seu capital social para novos acionistas. 
No entanto, esses futuros investidores precisavam conhecer a posic;ao patrimonial e 
financeira, a capacidade de gerar lucros e como estava sendo efetuada a 
administrayao financeira dos recursos na empresa (natureza das fontes de recursos e 
aplicac;ao destes). Essa necessidade de informa9ao era para que o investidor 
pudesse avaliar a seguran9a, a liquidez e a ,rentabilidade de seu futuro investimento. 
A melhor forma de o investidor obter essas informay6es era por meio das 
demonstra96es contabeis da empresa, ou seja, o balanyo patrimonial, a 
demonstrayao do resultado do exercfcio, a demonstra9ao das muta96es do patrim6nio 
liquido, a demonstra9ao das origens e aplica¢es de recursos e as notas explicativas. 
Como consequencia, as demonstra¢es contabeis passaram a ter importancia muito 
grande para os futuros aplicadores de recursos. Como medida de seguran9a contra a 
possibilidade de manipula9ao de informa96es, os futuros investidores passaram a 
exigir que essas demonstra96es fossem examinadas por urn profissional 
independente da empresa e de reconhecida capacidade tecnica. Esse profissional 
que examina as demonstra¢es contabeis da empresa e emite sua opiniao sobre 
estas, eo auditor externo ou auditor independente. (CAVALCANTI, 1996, p. 21-22) 

Percebe-se que a auditoria evoluiu com a expansao do sistema capitalista, 

quando a competitividade for9ou as empresas a buscarem recursos com terceiros 

para continuarem suas atividades, buscando novos horizontes. 

Porem, estes terceiros representados pelos investidores, precisavam de 

clareza quanto a posi9ao patrimonial e financeira da empresa a ser investida, para 

tanto, solicitavam que as demonstra96es contabeis da empresa fossem examinadas 

por profissional de capacidade tecnica e totalmente independente da empresa. 

2.8.2 Formas de Auditoria 

Observa-se que a auditoria possui diversas formas, conforme suas 

caracteristicas, sao elas: 
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• de acordo com a extensao dos trabalhos (geral, parcial ou especifica, 

revisao limitada); 

• com a profundidade dos exames (integral, por testes); 

• com a sua natureza (permanente, eventual, com fins especfficos); 

• com os fins a que se destina e com a relayao do auditor com a empresa 

auditada (interna e externa). 

Estudar-se-a neste trabalho a auditoria com as seguintes caracteristicas, 

parcial ou especffica, integral, eventual, para fins de controle e externa, como intuito 

de atender aoestudo de caso aqui apresentado. 

a) Auditoria Parcial ou Especifica. 

Auditoria parcial ou especifica e aquela feita em apenas uma ou algumas 
demonstrac;oes contabeis, ou de livros, ou atos de gestao e com objetivos especiais, 
tais como: 
a) apurar a situa<;ao economica e/ou financeira da entidade; 
b) conferir os custos; 
c) confirmar a existencia de determinados valores patrimoniais; 
d) confirmar saldos de contas de terceiros; 
e) verificar o cumprimento de obrigac;oes fiscais; 
f) verificar o atendimento dos preceitos da legislac;ao societaria; 
g) apurar desvios e malversa<;6es do patrimonio; 
h) apurar erros e fraudes; 
i) determinar o valor real do patrimonio liquido da sociedade. 
Todos esses exames podem ser realizados com a finalidade de: 
a) acautelar interesses de acionistas e investidores; 
b) controle administrativo. (FRANCO, 1992, p. 163-164) 

b) Auditoria Integral 

Para o autor acima (1992, p. 164), "A revisao integral compreende o exame de 

todos as registros contabeis, bern como de todos as documentos e controles da 

entidade, equivalente a uma pericia, com o fim de descobrir erros ou fraudes nos 

registros, nos documentos au nos controles." 

c) Auditoria eventual ou especial 
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Continua FRANCO (1992, p. 168), "A auditoria eventual ou especial e aquela 

que se realiza com fim especffico, sem can~ter permanente, podendo ser geral ou 

parcial, integral ou por testes. 0 auditor podera ser chamado a executar a auditoria 

geral de apenas urn exercfcio, sem programa de continuidade, mas apenas como 

fim especial de opinar sabre a exatidao das contas e atos da gestao daquele 

perfodo." 

d) Auditoria para controle administrativo 

Depois da auditoria para acautelar interesses de acionistas e investidores, que e a 
mais importante nos palses economicamente desenvolvidos, e a auditoria para fins de 
controle administrative a que adquire maior relevancia. 
Quando tern por fim acautelar interesses de acionistas e investidores, a auditoria 
normalmente e geral e permanente, alcanyando consequentemente outros fins, como, 
por exemplo, o do controle administrative. 
Quando contratada exclusivamente para fins de controle administrative, a auditoria 
poden§ ser geral e permanente, ou poderc§ ser parcial e especffica, abrangendo 
unicamente determinados setores patrimoniais que se deseja controlar. (FRANCO, 
1992, p. 170) 

De acordo com FRANCO (1992, p. 171), "Para fins administrativos, a mais 

eficiente e a auditoria geral e permanente, seja interna ou externa, pois ela age 
I 

psicologicamente sabre todos os funcionarios que administram valores, os quais se 

sent em permanentemente controlados, dificultando assim muitos erros e fraudes." 

Constata-se que a auditoria pode ser trabalhada de diversas formas, com o 

objetivo de atender as necessidades de cada empresa. 

E comum nos dias de hoje deparar-se com empresas de consideravel 

patrimonio (ativo imobilizado), que nao possuem controle algum sabre o ativo 

imobilizado, ou quando 0 possuem sao precarios, tornando-se inconfiaveis para fins 

administrativos. Ocasionando por vezes a contratagao de uma auditoria externa, 

com o objetivo de avaliar a real posigao deste grupo de contas, que normalmente 

representam consideravel parcela de seu patrimonio. 
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Para expressar uma posicao sabre o total do ativo imobilizado, a auditoria 

utiliza-se da tecnica integral, que consiste na verificayao de todos os registros 

efetuados neste grupo de contas. 

2.8.3 Cuidados na Aplicayao da Auditoria do lmobilizado 

Estuda-se alguns itens a serem avaliados quando do procedimento da 

auditoria do ativo imobilizado, como segue. 

0 objetivo basico do exame do imobilizado e (1) assegurar-se de que o custo 
corrigido desses bens nao representam superavalia98o e (2) de que as deprecia~oes 
acumuladas nao estao subavaliadas; (3) constatar a exist€mcia, posse e propriedade 
dos bens, bern como (4) a exist€mcia, ou nao, de onus e, caso exista, sua natureza e 
extensao; (5) examinar a adequa~ao de contabiliza~ao dos custos, corre98o e 
deprecia98o dos bens, de contabiliza~ao dos custos, corre98o e utiliza~o dos 
mesmos; e (6) estudar e avaliar o controle intemo existente para os bens do 
imobilizado. (FRANCO, 1992, p. 349) 

LOPES DE SA (1998, p. 379), afirma que, "Os objetivos centrais de verificacao 

sao a existencia, a exatidao do valor, os criterios de depreciacao, a forma de 

controle e a polftica das aplicayaes." 

CAVALCANTI ( 1996, p. 232 -239) apresenta o seguinte argumento: "A fim de 

permitir urn perfeito entendimento sabre a auditoria nessa area, apresentaremos a 

seguir comentarios sucintos sabre alguns t6picos relacionados com contabilizacao e 

controle de bens do ativo imobilizado 

a) Aquisi~6es 

Os bens do ativo imobilizado sao capitalizados por todos os custos incorridos ate 
serem postos em funcionamento. Esses custos incluem, como, por exemplo, na 
compra de urn terreno, o pre~ pago pelo terreno, despesas com escritura, 
despachante, imposto de transmissao etc. Caso exista constru~o que nao seja de 
interesse da empresa, os custos de demoli~ao tambem sao registrados como custo 
do terreno. Na hip6tese da compra de equipamento, os custos incluem, alem de seu 
pre~o. custos de transporte, de seguro de transito, de instala~o etc. Quando a 
empresa constr6i seu proprio ativo, devem ser capitalizados a materia-prima direta, a 
mao-de-obra direta e os gastos de construcao. 
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Os encargos financeiros incorridos em financiamentos para aquisi~o de bens do 
ativo imobilizado devem ser contabilizados como despesa do a no, ou seja, nao devem 
ser capitalizados. Esses encargos representam despesa pela utiliza~o de recursos 
de terceiros e nao urn custo necessaria para aquisiyao de urn ativo, ja que, se a 
empresa tivesse recursos pr6prios, adquiria o bern e nao incorreria em despesa 
financeira. 
Cabe destacar que, como medida de controle interne o planejamento, as aquisiy6es 
de bens do ativo imobilizado sao normalmente aprovadas por funcionarios 
categorizados da empresa. Inclusive estatutos das companhias estabelecem que 
aquisiyees de valor substancial sejam previamente aprovadas pelo conselho de 
administrayao ou pela assembleia de acionistas. 

b) Despesas de manutenyao e reparos 

Os gastos com manuten~o e reparos sao incorridos para manter os bens do ativo 
imobilizado em born estado operacional ou para volta-los a esse estado no case de 
uma quebra. Esses gastos, de acordo com os principios contabeis, sao registrados 
como despesa do exercicio em que foram incorridos. Sao exemplos de despesas de 
manutenyao e reparos: despesas do Departamento de Manuten~o e Reparos 
(salaries, encargos sociais, luz, depreciayao, peyas, etc.) e serviyos de terceiros. 

c) Controle flsico 

Por ocasiao da aquisiyao de urn bern do ativo imobilizado, fixa-se nele uma plaqueta 
numerada de identifica~o. 
Posteriormente e preparado o registro individual, o qual normalmente tern as 
seguintes informayees: 
• Classifica~o: c6digo e nome da conta do razao geral, numero da plaqueta de 

identifica~o. localiza~o; 
• Descriyao: nome do bern, tamanho, etc.; 
• Forma de compra: fornecedor, endereyo, nota fiscal, etc.; 
• Custo de aquisi~o: valor da nota fiscal, frete, seguro de transporte, fatura do 

exportador em moeda estrangeira, em reais e a taxa de conversao, despesas 
alfandegarias, despesa com despachante etc.; 

• Outras informay6es: quebra de bens, a durayao e os custos de manuten~o e 
reparos (informay6es uteis para sele~o de urn novo bern para compra) etc.; 

• Taxa de depreciayao; 
• Movimentayao em reais e UFIR do custo corrigido e da depreciayao acumulada 

corrigida; 
• Baixa: comprador, valor da venda, apurayao do lucre ou prejuizo etc. 

Esse registro, alem de representar urn born controle sobre os bens, inclui dados que 
facilitam a aquisiyao de urn novo bern e servem principalmente na determina~o dos 
valores das baixas e na apurayao dos inventarios fisicos (localizar o bern, apurar 
sobras e faltas, valoriza-las, analisa-las etc.). 
Periodicamente, o somat6rio dos registros individuais e confrontado com as contas 
gerais de controle (razao geral e o razao auxiliar em UFIR), sendo analisadas 
eventuais diverg€mcias. Adicionalmente, as empresas contagens fisicas dos bens do 
ativo imobilizado pelo menos a cada dois anos. 0 resultado dessas contagens e 
checado com os registros individuais. 



55 

d) Depreciac;oes 

A maioria dos bens do imobilizado, com excec;ao de terreno, tern uma vida util 
limitada. A vida util representa o tempo que o bern sera utilizado pela empresa em 
circunstancias normais. Os fatores que limitam a vida util de urn bern sao a 
deteriorac;ao e a obsolescencia. A deteriorac;ao e o desgaste flsico do bern e a 
obsolescemcia e o processo pelo qual o bern se torna obsolete em func;ao do 
desenvolvimento de novas tecnologias ou de processes mais aperfeic;oados. 
E importante o entendimento de que a depreciac;8o esta associada aos processes de 
deteriorac;ao e obsolescencia, tendo em vista que urn bern pode funcionar quinze 
anos, entretanto a sua vida util estimada e de dez anos devido ao fato de que, a partir 
desse tempo, ele passa a ser economicamente inviavel e a empresa, portanto, tera de 
adquirir urn novo bern mais aperfeic;oado. 
Em func;ao dos bens do ativo imobilizado terem uma vida util limitada, os principios 
contabeis exigem que os gastos incorridos em sua aquisic;ao sejam apropriados a 
despesa ou custo (estoque) nos exercicios contabeis relacionados com sua utilizac;ao. 
Para efetuar os calculos das depreciac;Oes, o contador trabalha com duas variaveis, 
sendo uma o periodo de vida util e a outra a forma de alocar o valor do bern nos 
exercicios contabeis. 
As principais classes de bens do ativo imobilizado e suas respectivas vidas uteis 
(normalmente aceitas como dedutiveis para fins de imposto de renda) sao as 
seguintes: 
- edificios: 
- maquinas: 
- instalac;Oes: 
- m6veis e utensilios: 
- veiculos: 
- ferramentas: 

25 anos 
10 anos 
10 anos 
10 anos 
5anos 
5 anos 

0 modo de alocar o valor dos bens do ativo imobilizado as contas de despesas ou 
custos chama-se metodo de depreciac;ao. De acordo com os principios contabeis, 
existem varios metodos de depreciac;ao, como por exemplo: linha reta, acelerado 
(soma dos digitos), horas incorridas e unidades produzidas. 

e) Baixas 

Quando os bens nao estao mais sendo utilizados na manutenc;ao das atividades da 
empresa, por estarem deteriorados, obsoletes, por terem sido postos a venda ou ate 
mesmo por terem sido vendidos, sao baixados das contas do ativo imobilizado. 0 
valor baixado e o valor por quanto o bern esta registrado no ativo, ou seja, o custo 
corrigido menos a depreciac;8o acumulada corrigida (valor contabil do bern). 0 valor 
baixado e contabilizado normalmente em uma conta de despesa, e, no caso de uma 
venda, o valor da alienac;ao e registrado em uma conta de receita e ambos os valores 
sao computados no resultado nao operacional. 0 procedimento de calculo da baixa, 
de uma maneira geral, e efetuado do seguinte modo: 
• custo corrigido: identifica-se a data e o custo de aquisic;8o por meio do registro 

individual do bern. 0 valor do bern em UFIR e obtido mediante a divisao do custo 
de aquisic;ao pelo valor nominal da UFIR na data da aquisic;8o. 0 valor do bern 
corrigido monetariamente e em reais e obtido mediante a multiplicac;ao do valor de 
bern em UFIR pelo valor nominal da UFIR no mes da baixa; 

• depreciac;ao acumulada corrigida: calcula-se a taxa de depreciac;8o acumulada 
para o periodo compreendido da data de aquisi¢o ate a do balanc;o do exercicio 
social anterior. 0 valor da deprecia¢o em UFIR e obtido mediante a multiplicac;ao 
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do valor do bern em UFIR pela taxa acumulada de deprecia9ao. 0 valor da 
deprecia~o acumulada corrigida e em reais e obtido mediante a multiplica9ao do 
valor da deprecia9ao em UFIR pelo valor nominal da UFIR do mes da baixa. Na 
hip6tese de ter havido deprecia9ao no exercicio social em que esta sendo 
efetuada a baixa, o valor dessa deprecia9ao atualizado monetariamente deve ser 
baixado tambem. 

f) Reavalia9ao 

0 efeito da modifica9ao do poder de compra da moeda nacional sobre os bens do 
ativo imobilizado e considerado mediante o computo da corre9ao monetaria. 
Entretanto, com o correr do tempo vai aumentando a defasagem entre o valor de 
mercado dos bens e o seu valor contabil, devido basicamente existir uma valoriza~o 
natural dos bens em fun~o de diversos fatores. A reavalia~o e contabilizada para 
eliminar essa distor~o e representa a diferen98 entre o valor de mercado do bern e o 
seu valor contabil (custo corrigido menos deprecia~o acumulada corrigida). 0 valor 
da reavalia9ao e debitado no ativo imobilizado e creditado em conta especifica de 
reserva de reavalia~o no patrimonio liquido. 

Constata-se que a auditoria sobre o ativo imobilizado devera se atentar a 

alguns fatores de maior relevancia, conforme se vera abaixo. 

a) Aquisic;oes. Verifica se os bens foram registrados conforme trata as 

legislac;oes vigentes, computando todos os gastos efetuados para colocar o 

bern em funcionamento. 

b) Controle ffsico. Analisa como a empresa control a seu ativo imobilizado. 

c) Depreciac;oes. Verifica se os bens estao sendo depreciados obedecendo as 

taxas legais. 

d) Baixas. Constata se houve baixa por venda, perda, dano, obsolescencia, 

etc., e como tais foram registradas na contabilidade. 

e) Reavalia<;ao. Verifica, caso exista algum laudo de reavatiac;ao como a 
empresa procedeu para tal registro. 

2.8.4 Relevancia na ldentificac;ao e Local 

Outro item de grande relevancia na auditoria do ativo imobilizado e saber em 

que departamento o bern se encontra fisicamente e como e identificado. 
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No caso de empresas de media porte, onde se toma inviavel a manutent;ao de 

urn departamento proprio para centrale do ativo imobilizado, ha que se determinar 

uma pessoa especffica para tal centrale. 

Por ocasiao da aquisit;ao de um bem do ativo imobilizado, fixa-se nele uma plaqueta 
numerada de identificayao. 
Posteriormente e preparado o registro individual, o qual normalmente tem as 
seguintes informayees: 
• Classificayao: c6digo e nome da conta do razao geral, numero da plaqueta de 

identificat;ao, localizayao etc.; 
• Descriyao: nome do bem, tamanho etc.; 
• Forma de compra: fornecedor, enderet;o, nota fiscal etc.; 
• Gusto de aquisiyao: valor da nota fiscal, freta, seguro de transporte, fatura do 

exportador em moeda estrangeira, em reais a taxa de conversao, despesas 
alfandegarias, despesa com despachante, etc.; 

• Outras informa¢es: quebra de bens, a durat;ao e os custos de manutent;ao e 
reparos (informat;6es uteis para seleyao de um novo bem para compra) etc.; 

• Taxa de depreciat;ao; 
• Movimentat;ao em reais e UFIR do custo corrigido e da depreciayao acumulada 

corrigida; 
• Baixa: comprador, valor de venda, apurat;ao do lucro ou prejulzo etc. 

Esse registro, alem de representar um bom controle sobre os bens, inclui dados que 
facilitam a aquisit;ao de um novo bem e servem principalmente na determinat;ao dos 
valores das baixas e na apurat;ao dos inventarios flsicos (localizar o bem, apurar 
sabras e faltas, valoriza-las, analisa-las etc.). 
Periodicamente, o somat6rio dos registros individuais e confrontado com as contas 
gerais de controle (razao geral e o razao auxiliar em UFIR}, sendo analisadas 
eventuais divergemcias. Adicionalmente, as empresas fazem contagens flsicas dos 
bens do ativo imobilizado pelo menos a cada dois anos. 0 resultado dessas 
contagens e checado com os registros individuais. (ALMEIDA, 1996, p. 233-234) 
Recomenda-se, portanto, que a empresa devera manter centrale 

individualizado do bern atraves de ficha analitica, vinculando o numero de 

identificat;ao desse bern na respectiva ficha. 

Esta ficha de centrale tera entre outras informat;6es, a localizat;ao do bern 

dentro da empresa. 

2.8.5 Responsabilidade pelo Centrale e Classificat;ao 

Efetivamente, para que para todo esse procedimento seja realmente eficaz, a 

empresa devera manter urn departamento proprio para este fim, devendo esse ser 

apoiado diretamente pela diret;ao da empresa. 
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Atraves desse procedimento, a empresa determina os responsaveis pelo 

controle e classificayao do ativo imobilizado, centralizando o controle, podendo 

assim acompanhar com mais propriedade as variagoes neste ativo. 

2.8.6 Principais Recomendagoes e Sugestoes no Gerenciamento do lmobilizado 

Recomenda-se para fins de controle do ativo imobilizado, que a empresa 

possua uma polftica por escrito, estabelecendo criterios para a capitalizagao, 

transferencia e baixas do ativo imobilizado; controles contabeis por conta, com 

registros individuais dos bens; identificagao dos bens do ativo imobilizado por 

chapeamento; controle de localizayao dos bens e distribuigao das parcelas relativas 

a depreciagao e fevantamentos ffsiCOS peri6diCOS por amostragem para testar OS 

controles e a existencia ffsica. 
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3 METODOLOGIA 

0 que se pretende com este trabalho e analisar urn dos principais grupos de 

contas do Balam;o Patrimonial, o Ativo lmobilizado, ou seja, os bens duraveis 

utilizados na produgao e manutengao da empresa. E neste contexto, estara em 

discussao a forma de controle desta Conta. Para tanto, o desenvolvimento do 

trabalho tera, alem do referencial te6rico, urn estudo de caso. 

Urn aspecto que desperta a atenyao no estudo de caso e que ele permite fazer o que 
para muitas pessoas e praticamente impossivel de ser feito na Universidade: unir 
teo ria e pratica. [ ... ] o que se destaca e que, nesse tipo de trabalho [ ... ], o aluno MBA 
pode partir de sua realidade mais imediata para construir o seu trabalho, ou seja, 
pode -se ter como ponto de partida uma situayao que foi ou sera determinada, ou 
ainda urn problema administrative, cuja decisao foi tomada ou precisa ser tomada 
(MOURA, 2000, p.110) 

A metodologia constara da coleta de dados na empresa prestadora de servigos 

de suporte para industrias, na area de servigos de limpeza e manutengao, INEDLA 

BRASIL SERVICOS DE SUPORTE PARA INDUSTRIAS L TDA, localizada na cidade 

de Santo Antonio da Platina - PR , com o objetivo de identificar deficiencias e 

desequilfbrios internos na empresa atraves de verificagao e analise do seu Ativo 

lmobilizado. 

0 desenvolvimento da pesquisa deu-se mediante a utilizagao da literatura 

disponfvel, das normas e procedimentos tecnicos que regem a materia, bern como 

da legislagao aplicavel. 

Tam bern foram considerados neste estudo o contexto em que esta inserido o 

tema deste projeto, quer sejam as demonstragoes contabeis da entidade, desde 

seus conceitos e aplicabilidades, ate aqueles decorrentes da aplicagao de diferentes 
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metodos e criterios de imobiliza9ao, bern como de deprecia9ao do patrim6nio da 

empresa. 

No desenvolvimento dos trabalhos praticos foram observadas as normas e 

procedimentos de auditoria aplicaveis ao tema. Quanto a pesquisa documental, 

foram considerados os reflexos das aplica¢es dos diferentes metodos, criterios e 

deprecia9ao do patrim6nio do Ativo lmobilizado. 
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4 ESTUDO DE CASO 

A TABAJARA AUDITORES & CONSUL TORES SIS L TDA, com sede a rua 

Gel. Capucho, 843, centro, localizada em Santo Antonio da Platina- PR, deu infcio 

aos seus trabalhos junto a INEDLA BRASIL SERVICOS DE SUPORTE PARA 

INDUSTRIAS LTDA, a partir do dia 16 de setembro e encerrando no dia 28 do 

mesmo mes, de 2005. 

Os trabalhos na empresa referentes a pesquisa documental, compreenderam 

as relat6rios de centrale patrimonial, as livros razoes de 1999, 2000 e 2001, as 

extratos das rubricas do ativo permanente- imobilizado dos livros razoes de 2002, 

2003, 2004 e 2005, este ultimo ate a competencia agosto de 2005. Tambem foram 

examinados as documentos contabeis do perfodo de julho de 1999 a agosto de 

2005, exceto janeiro de 2004 (extraviado), que deram suporte aos registros 

contabeis dos bens do ativo permanente - imobilizado da empresa. 

Este trabalho visa analisar a existencia ffsica dos bens registrados na 

contabilidade, bern como a sua utilizagao, com o prop6sito de a empresa avaliar 

novas investimentos nessa area. 

Foram verificados as registros contabeis e administrativos, e confrontados com 

o levantamento ffsico apurado pela equipe de auditoria, que foi acompanhada par 

funcionarios da empresa. 

Como resultado dos trabalhos de campo foram levantadas e apontadas 

situa¢es nao condizentes com as conceitos, procedimentos de avalia9ao e centrale, 

contidos nesta pesquisa, conforme as documentos em Anexos 



5 CONSIDERACOES FINAlS 

0 estudo de caso evidencia que, a ausencia de criterios de controle, aliada a 

desobediencia das normas de contabilidade e da legislagao aplicavel, alem de 

distorcerem as demonstra¢es contabeis da empresa, podem causar prejulzos 

financeiros, principalmente quanto a legislagao do lmposto de Renda da Pessoa 

Jurldica, no que diz respeito a dedutibilidade do custo de aquisigao e sua 

depreciagao. 

Pelo resultado da pesquisa, verifica-se que, mesmo as grandes empresas, 

detentoras de tecnologia e mao-de-obra capacitadas, sao carentes quando o 

assunto e ativo imobilizado. No intuito de sanar esta deficiencia as empresas 

recorrem a contratagao de auditorias com foco no ativo imobilizado, que alem de 

fornecerem urn diagn6stico da real situagao patrimonial da empresa, recomendam a 

adogao de ferramentas de controle espedficas para cada perfil de empresa, 

atentando quanto a sua atividade e pianos estrategicos. 

A auditoria, como ferramenta de gestao para o controle do ativo imobilizado, 

contempla o diagn6stico, os reflexos financeiros de eventuais contingencias, 

sugestoes de melhorias nos controles internos existentes e de implementagoes de 

novos controles, bern como a posterior verificagao quanto ao cumprimento de suas 

recomendagoes. 

Assim, o estudo de caso foi importante a medida em que colocou o estudante 

frente a realidade da empresa, conforme os Anexos, num confronto entre a teoria e a 

pratica, tornando posslvel a identificagao de deficiencias e desequillbrios na 

condugao contabil da mesma. 
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ANEXOS 



INEDLA BRASIL SERVICOS DE 
SUPORTE PARA INDUSTRIAS L TDA. 

Santo Antonio da Platina - PR 

RELATORIO DE AUDITORIA 
(Ativo Permanente) 

1. CONSIDERACOES PRELIMINARES 

( 1 .1) Procedemos a execw;ao dos trabalhos espec1a1s de auditoria 
independents, no ativo permanents- imobilizado da empresa. A sede da 
mesma foi visitada no perfodo de 16 a 28 de setembro de 2005. 

(1.2) Na execu9ao dos trabalhos foram examinados os relat6rios de controls 
patrimonial da empresa, os livros razoes de 1999, 2000 e 2001, os extratos 
das rubricas do ativo permanents - imobilizado dos livros razoes de 2002, 
2003, 2004 e 2005, este ultimo ate a competencia agosto de 2005. 
T ambem foram examinados os documentos contabeis do perfodo de julho 
de 1999 a agosto de 2005, exceto janeiro de 2004 (extraviado), que deram 
suporte aos registros contabeis dos bens do ativo permanents - imobilizado 
da empresa. 

(1.3) Relacionamos a seguir, os itens e/ou situa96es levantadas e apontadas 
durante a execu9ao dos trabalhos. 



2. ATIVO PERMANENTE-IMOBILIZADO 

(2.1) BENS DE PROPRIEADE DUVIDOSA 

Quando da realizagao do inventario ffsico nas dependencias das unidades da 
empresa nos deparamos com a inusitada situagao de bens cuja propriedade 
era duvidosa, ou seja, nao havia a certeza, por parte dos funcionarios da 
lnedla Brasil, de que alguns itens fossem realmente de propriedade da 
empresa. 

Dentre estes itens especial destaque deve ser dado para as mesas e 
cadeiras, principalmente pelo fato de que, em alguns casas, a lnedla Brasil 
adquiriu itens identicos aos ja utilizados pelas empresas para as quais presta 
servi<;os. 

Outra situagao relatada pelos funcionarios da lnedla Brasil e a da aquisi<;ao 
de itens a serem utilizados na ELETROLUX, cujos valores sao reembolsados 
a lnedla Brasil por ocasiao do faturamento mensal desta. 

Como resultado das situa<;6es acima apresentadas alguns itens identificados 
atraves da documenta<;ao suporte analisada nao estao correspondidos com 
aqueles levantados no inventario ffsico. 

Recomendamos, nestes casas, adotar o seguinte procedimento junto as 
empresas contratantes dos servi<;os da lnedla 

a) Listar todos os itens adquiridos pela lnedla Brasil e nao vinculados 
fisicamente; 

b) Localizar as respectivas notas fiscais de compra destes itens, procurando 
identificar suas especifica<;6es, tais como marcas, mode los, cor, etc.; 

c) Contactar, quando for o caso, os fornecedores dos itens em questao, 
buscando aprimorar as especifica<;6es identificadas no item anterior, letra 
"b", tendo em vista que nem sempre as notas fiscais trazem todas as 
informa<;6es sabre os itens adquiridos; 

d) Levantar a existencia ffsica, nas dependencias das empresas 
contratantes, dos referidos itens, conforme especifica<;6es obtidas nas 
notas fiscais e junto aos fornecedores dos bens; 

e) Apresentar todos os documentos e informa<;6es acima aos responsaveis 
pelo patrimonio das empresas contratantes, visando obter urn parecer 
favoravel para que sejam efetivadas as demarca<;6es destes bens atraves 
da afixagao das plaquetas de patrimonio da lnedla Brasil. 
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(2.2) DOCUMENTOS FAL TANTES 

Alem dos documentos referentes a competencia janeiro de 2004, nao foram 
localizados as documentos abaixo listados, impossibilitando, assim, a 
identificac;ao, confirmac;ao e individualizac;ao, quando aplicavel, dos itens 
adquiridos naqueles documentos. 

Conta NO cc Descricao Data Aquis. Docto. Fornecedor Vlr.Aquis. 
132.03.0006-7 85 34172 Aquisicao de m6veis 2410712002 2.000 Metalmade 1.950,00 
132.03.0008-5 12 31172 Notebook Fujitsu E342 0410412000 ND Premier Brasil 5.000,00 

Ativa 64MB RAM 1000/2000 -MG 
132.03.0008-5 45 34172 Drive floppy disk EXT USB 14/02/2005 16.760 Formula 230,00 

Total 
2,0 Comercial 

7.180,90 

Recomendamos sejam obtidas c6pias autenticadas destes documentos junto 
aos seus respectivos emissores de forma a permitir sejam identificados as 
itens adquiridos junto a estes. 

Uma vez identificados as itens acima deve ser verificado o nosso relat6rio de 
inventario ffsico no intuito de checar se as mesmos ja foram par n6s 
localizados. 

3. RELATORIOS 

(3.1) APRESENTA<;AO 

(3.1.1) CLASSIFICA<;AO DO ITEM 

Nossos relat6rios possuem uma especificagao para cada item relacionado, 
na coluna denominada "Tipo" conforms relagao abaixo: 

Sigla Significado Especifica~ao 

MP Material Permanente Bens com vida uti! superior a 1 (urn) ano e valor 
de aquisigao superior a R$ 326,61. 

MC Material de Consumo Materiais de limpeza e manutenQao. 
BPV Bens de Pequeno Valor Bens com valor de aquisigao inferior a R$ 326,61 

ou vida uti I men or que urn a no .. 
FERR Ferramentas Ferramentas em geral, independentemente do 

custo de aquisic;ao. 

Tal especificac;ao tern par finalidade facilitar a visualizagao, principalmente, 
dos itens que poderiam ter sido contabilizados como despesa operacional, 
nao necessitando, portanto, estarem no ativo permanents- imobilizado da 
empresa. 
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(3.1.2) NUMERO DE PATRIMONIO 

Alguns bens de natureza permanente nao possuem numero de patrimonio, 
sendo apresentados em nossos relat6rios com a expressao "NIHIL". Tal 
fato deve-se, basicamente, pela impossibilidade e inviabilidade de afixa9ao 
das plaquetas de identifica9ao do patrimonio, tendo em vista se tratarem de 
ferramentas de usa manual, partes integrantes de alguns equipamentos, 
bern como itens que acabaram par agregar-se as instala96es da empresa. 

(3.1.3) FOTOS 

No intuito de melhor contribuir para o controle patrimonial da lnedla Brasil 
tomamos a iniciativa de obter imagens fotograficas digitais de seus bens, 
quando da realiza98o do inventario ffsico. 

Foram obtidas 476 (quatrocentas e setenta e seis) fotos, mas estas, 
infelizmente, nao compreendem a totalidade dos itens inventariados, em 
razao das normas internas das empresas contratantes dos servi9os da 
lnedla Brasil. 

(3.2) RELATORIO DE CONTROLE PATRIMONIAL X AUDITORIA 

A empresa possufa urn relat6rio de controle patrimonial com 364 (trezentos e 
sessenta e quatro) itens. 

Atraves da localiza98o da documenta9ao suporte que deu origem aos 
registros contabeis e consequentemente ao relat6rio de controle patrimonial 
ate entao existente, foram segregados, analiticamente, todos os itens 
contabilizados no ativo permanente - imobilizado da empresa, o que deu 
origem a urn novo relat6rio de controle patrimonial com 974 (novecentos e 
setenta e quatro) itens, representados no relat6rio do Anexo I deste. 

Tal situa9ao ocorreu, basicamente, pelo fato da contabiliza98o de grande 
parte dos itens ter sido efetuada pelo valor da nota fiscal de aquisi9ao, sem a 
devida segrega98o par item adquirido. 

Salientamos que e de fundamental importancia o controle individual dos bens 
registrados no ativo permanente - imobilizado da empresa, tendo em vista, 
primeiramente, o controle de seu patrimonio, bern como a eventual 
necessidade de ter a informa9ao do valor residual contabil de determinado 
item, quando da sua baixa, seja par venda, troca, deteriora9ao, roubo ou 
extravio. 
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Recomendamos, portanto, que a empresa adote o procedimento de registrar, 
em seus controles patrimoniais, os itens adquiridos de forma segregada, 
permitindo assim o controle individual de seu patrimonio. 

0 relat6rio apresentado no Anexo I deste tern por objetivo demonstrar a 
situagao anterior e a atual do relat6rio de controle patrimonial da empresa. 

(3.2.1) DIVERGENCIA DE VALORES 

Por ocasiao do exame da documentac;ao suporte aos registros dos bens do 
ativo permanente- imobilizado da empresa identificamos divergencias de 
valores em alguns itens, entre o seu valor de aquisigao eo valor registrado 
na contabilidade, conforme relagao abaixo. 

Conta· 132 03 0010-6- Ferramentas 
Descricao Data Docto. Fornecedor Em_l)l"esa Auditoria Divem_encia Obs. 

MARTELETE ELETRICO 20/12/02 61.937 Ferramentas Gerais 479,14 517,47 (38,33) 1 
BOSCH SDS-PLUS 11234 
500W 850RPM 220V 
ALICATE P/TERM.Y-35 20/12/02 61.937 Ferramentas Gerais 4.408,25 4.760,91 (352,66) 1 
8AWG-600MCM BURNDY 
CONJUNTO DE LEITURA 13/01/03 654 Bruni 3.047,22 4.790,00 (1.742,78) 2 
DIGITAL 2 EIXOS FAGOR 
SEN DO REGUA MKT 72 
C/CABO, REGUA MKT 42 
C/CABO, INDICADOR DE 
POSICAO NV20 E BRACO 
SUPORTE AS 500 
TORNO MECANICO 13/01/03 32.208 Deb'Maq do Brasil 22.249,16 20.700,00 1.549,16 2 
PARALELO UNIVERSAL 
MODELO ND 
325X2200MM NARDINI 
C/ACESSORIOS 

RELOGIO COMP. 26/05/04 480.359 Ferramentas Gerais 369,12 387,58 (18,46) 1 
0,01X10,0 2046F 
MITUTOYO 
BASE MAGNETICA 26/05/04 480.359 Ferramentas Gerais 274,74 315,95 (41 ,21) 1 
7010SN 213-101 
MITUTOYO 

Conta: 132.03.0004-9 - Maquinas e Ec uipamentos 
Descricao Data Docto. Fornecedor Empresa Auditoria Divergencia Obs. 

MOTOESMERILHADEIRA 29/11/04 663.427 Ferramentas Gerais 560,79 718,68 (157,89) 2 
DE BANCADA 1 ,OCV 
11 0/220V MOTOMIL 
DISTRIBUIDORA DE 16/01/04 11.049 lido Parise 4.320,00 5.500,00 (1.180,00) 2 
ADUBO ORGANICO 
LIOUIDO DL 2.0 RS - 16 
C/PNEUS SERlE 
009040115 . ·-Conta· 132 03 0006-7- Move1s e Utens1llos 

Descricao Data Docto. Fornecedor Empresa Auditoria Divergencia Obs. 
ARQUIVO CURTO 4 18/05/04 211 Tombini 117,68 127,78 (1 0,1 0) 3 
GAVETAS CINZA OFCL-
4/500W3 

. .. 
Obs. 
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GAVETAS CINZA OFCL-
41500W3 
ARQUIVO CURTO 4 18/05/04 211 Tombini 235,36 -0- 235,36 4 
GAVETAS CINZA 
BALCAO PAINEL 2 18/05/04 211 Tombini 253,09 274,82 (21,73) 3 
PORT AS C/CHAVE 1 PRA 
CZ/PTO 70-113 TOMKE 
ARMARIO FECH C/2 18/05/04 211 Tombini 436,18 473,62 (37,44) 3 
PORT AS DE ABRIR E CH 
CZ/PTO 70-116 TOMKE 
Totais 36.868,41 38.694,59 (1.826,18) 

Observacoes: 
1 -Valor sem o I Pl. 
2 - Valor menor/maior que o valor da nota fiscal, sem justificativa. 
3 - Valor sem o desconto contido na nota fiscal. 
4 - Lan9amento indevido (item inexistente na nota fiscal). 

Levando em consideragao o atual valor do ativo permanents - imobilizado 
da empresa nao julgamos necessaria o ajuste decorrente das situagoes 
acima apresentadas. 

Recomendamos, contudo, sejam adotadas medidas de controles internos 
suficientes para evitar a repetigao destes acontecimentos. 

(3.3) ATIVO PERMANENTE NAO LOCALIZADO FISICAMENTE 

Quando da conciliagao do inventario ffsico realizado nas dependencias das 
unidades da empresa, localizadas em Santo Antonio da Platina - PR 
(ELETROLUX e KRUP) e lbaiti - PR (TMT e TRITEC) com os registros 
contabeis, foram detectados diversos bens contabilizados no ativo 
permanents - imobilizado da empresa que nao foram localizados fisicamente. 
Tais bens montam, em valor de aquisigao, R$ 84.367,44 (oitenta e quatro mil, 
trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos}, distribuidos 
em 167 ( cento e sessenta e sete) itens, estando relacionados no Anexo II 
deste. 

Tal situagao foi motivo de diversas diligencias realizadas nas dependencias 
das empresas contratantes ELETROLUX, em datas posteriores a realizagao 
do inventario ffsico, no intuito de esgotar ao maximo as chances de tais itens 
nao terem sido apontados pela Auditoria. 

Salientamos, porem, que no decorrer destas diligencias foram localizados 
itens identicos, mas que por haver divergencia em alguns dados, tais como: 
marca, modelo e configuragao, nao foram relacionados com os itens das 
notas fiscais. 
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Recomendamos, entretanto, uma busca por parte dos responsaveis das 
areas em que tais bens deveriam estar localizados, de forma a certificar 
quanto a sua existencia, bern como a esclarecer os motivos de sua 
inexistencia, quando foro caso. 

(3.4) INVENTARIO FiSICO NAO LOCALIZADO NO ATIVO PERMANENTE 

Em contra-partida ao item anterior (3.3), foram detectados diversos bens, 
existentes fisicamente, porem nao estao contabilizados no ativo permanente 
- imobilizado da empresa. Referidos bens estao relacionados no Anexo Ill 
deste. 

Referido relat6rio (Anexo Ill) apresenta, alem da descrigao do item, a sua 
localizagao, o responsavel pela area, bern como o numero do patrimonio, 
quando existente. 

Salientamos que neste relat6rio encontram-se relacionados diversos itens 
cuja natureza e permanente, ou seja, deveriam estar contabilizados no ativo 
permanente - imobilizado da empresa. 

Salientamos, tambem, que tal fato pode estar relacionado a situagao 
comentada no item (2.1) deste relat6rio, bern como no item (3.3) no que se 
referir aos bens similares. 

Recomendamos sua inclusao no relat6rio de controle patrimonial da 
empresa, de forma a permitir, pelo menos, o controle flsico destes itens, uma 
vez que nao foram localizados os documentos que dariam suporte ao seu 
registro contabil, salvo quando nao for comprovada a propriedade dos 
mesmos. 

(3.4.1) BENS DURAVEIS NAO REGISTRADOS NO ATIVO PERMANENTE 

No decorrer dos trabalhos foram localizadas algumas notas fiscais cujos 
bens nao se encontram registrados no ativo permanente- imobilizado da 
empresa mas existem fisicamente, conforme Anexo IV deste. 

Salientamos que referidos itens ja constam do relat6rio Anexo Ill, sendo 
apresentados no Anexo IV apenas para melhor visualizagao e identificagao 
dos mesmos. 

Recomendamos sua inclusao no relat6rio de controle patrimonial da 
empresa, de forma a permitir o controle flsico destes itens. 
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Recomendamos, tambem, identificar junto aos registros contabeis da 
empresa, em que rubricas estes itens foram contabilizados, visando 
eliminar possfveis contingencias fiscais decorrentes de glosas por parte do 
fisco, caso estes itens tenham sido registrados como despesa operacional. 

4. VALOR RESIDUAL CONTABIL 

(4.1) CRITERIOS DE CALCULO 

0 valor residual contabil e calculado pela diferenga entre o valor de aquisigao 
do bern e o valor de sua depreciagao acumulada, calculada ate uma data 
especffica ou ate a data atual. 

Para efeitos deste relat6rio a depreciagao acumulada foi calculada ate a 
competencia setembro de 2005. 

(4.2) RELATORIO ANALiTICO 

Ten do em vista o grande numero de it ens do ativo permanente - imobilizado 
da empresa, constantes do Anexo I deste, estamos fornecendo em meio 
magnetico a relagao individualizada dos bens, com seus respectivos valores 
de aquisigao, depreciagao acumulada e residual contabil. 

(4.3) RESUMO 

Por conta do citado no item (4.2) retro, apresentamos abaixo urn resumo dos 
valores contabeis, depreciagao acumulada e residual, por conta contabil. 

Conta Descri~ao Vlr.A_guisi~ao De~ec.Acum. Vlr.Residual 
132.03.0003-0 lnstalavoes 20.676,98 (1.242,0Q}_ 19.434,98 
132.03.0004-9 Maquinas e Equipamentos 1.037.263,16 {332.554,05)_ 704.709,11 
132.03.0006-7 M6veis e Utensflios 101.800,67 {42.229,3~ 59~571 ,29 
132.03.0008-5 Computadores e Perifericos 84.805,64 144.900,1~ 39.905,52 
132.03.0009-4 Equipamentos Eletronicos 14.663,00 (2.596,54}_ 12.066,46 
132.03.001 0-6 Ferramentas 184.417,95 (50.700,35) 133.717,60 
132.03.0011-5 Veiculos Operacionais 134.912,12 (70.891 ,28) 64.020,84 
132.03.0012-5 Veiculos Administrativos 19.625,00 {11.447,9~ 8.177,08 
133.03.0003-9 Softwares 5.326,74 (3.597,6~ 1.729,11 
Totais 1.603.491,26 (560.159, 17) 1.043.331,99 

Com base nas informag6es do item (4.3) retro, o ativo permanente -
imobilizado da empresa tern como valor residual contabil R$ 1.043.331,99 
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(um milhao, quarenta e tres mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e 
nove centavos). 

Curitiba, 29 de setembro de 2005. 

TABAJARA AUDITORES & CONSUL TORES SIS L TDA. 
CRCPR-999. 999/0-9 

Vinfcius Pimenta de Lima 
Contador CRCPR-999.999/0-9 

Jorge Lufs Pimenta de Lima 
Contador CRCPR-888.888/0-8 
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ANEXO I 

RELATORIO DE CONTROLE PATRIMONIAL X AUDITORIA 
27 paginas 

(Referencia ao item 3.2) 
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Descrigiio 
-----

.;:)t:q, ;:,eq . 
Qtde. Lin Data Aq. VIr Auditoria Tipo Tx. 

ltens Amd ldentifica~ao (funcionalidade) Marca Modelo Nr.de Serie 
1 587 24-jul-02 '1.950,00 AQUISICAO DE MOVEIS MP 10% 

-· 
2 668 04-abr-00 5.000,00 NOTEBOOK FUJITSU E 342 ATIVA 64MB RAM MP 20% 

.. _-
3 716 14-fev·-05 :230,00 DRIVE FLOPPY DISK EXT USB 2,0 MP 20% -

ALICATE AMPERTMETRO 3000/7300A USADO 4 775 I UN 20-det-02 1.600,00 ICEL MP 10% 
5 756 "1 UN 20-det-02 1.151,86 ALICATE P/TERMINAL RL-240 SEVERO SEVERO RL-240 FERR 10% 
6 536 1 UN 21-det-00 135,80 APARADOR TROPHEE 75X37,6 TROPHEE BPV 1 Oo/o 
7 418 'I UN 18-rnai-00 515,90 ARMARIO ALTO FECHADO CZ MP 1 Oo/o 
8 656 r-·- _ UN 03-rnai·-05 :305,00 ARMARIO DE ACO 407 iP'ORTAS BPV 1 Oo/o 
9 657 I -- UN 03-rnai-05 :305,00 ARMARIO DE ACO 407 2 PORT AS BPV 10% 
10 560 1 UN 06-nov-01 317,00 ARMARIO EM AQO COM 2 PORT AS DE ABRIR E 4 APA-9:2 BPV 10% 

PRATELEIRAS MODELO APA-92 CINZA - ~---

11 561 I UN 06-nov-01 :317,00 ARMARIO EM AQO COM 2 PORT AS DE ABRIR E 4 APA-9:2 BPV 10% 
PRATELEIRAS MODELO APA-92 CINZA 

~---~ 
12 562 1 UN 06-nov-01 317,00 ARMARIO EM AQO COM 2 PORT AS DE ABRIR E 4 APA-9:2 BPV 1 Oo/o 

PRATELEIRAS MODELO APA-92 CINZA 
~:____ :274,00 13 635 1 UN 17 -jan·-05_ ARQUIVO DE AC:,O 0,61 GGE BPV 1 Oo/o 

-·-;----
14 636 I UN 17-jan-05 :274,00 ARQUIVO DE A(,O 0,61 GGE BPV 1 Oo/o i 

15 219 1 UN 15:mir-04 
r---

ASPIRADOR DE PO INDUSTRIAL AS 78 INOX 220V GHIBLI AS 78 1.565,00 MP 1 Oo/o 
2800W GHIBLI ---- ----:-:~---· ~---

16 220 
---

15-mar-04 '1.565,00 ASPIRACiORoE PO INDUSTRIAL AS 78 INOX 220V GHIBLI AS 78 MP 10% 
2800W GHIBLI -- ·----· 
ASPIRADOR 15'fPO INDUSTRIAL AS 78 INOX 220V 17 240 1 UN 13-jul-04 '1,400,00 GHIBLI AS 78 MP 1 Oo/o 
2800W GHIBLI 

18 241 1 UN 13--jul-04 .. -1~00,00 ASPIRADOR DE PO INDUSTRIAL AS 78 INOX 220V GHIBU AS 78 MP 10% 
2800W GHIBLI --

19 602 1 UN 14-jan-04 1.565,00 ASPIRADOR DEPO INDUSTRIAL AS 78 INOX 220V GHIBLI AS 78 MP 10% 

--~ --· 2800W GHIBLI I 
20 603 1 UN 14-jan-04 '1.565,00 ASPIRADOR DE PO INDUSTRIAL AS 78 INOX 220V GHIBLI AS 78 MP 10% I 

2800W GHIBLI ------~-----
__ .. _____ 

21 51 I UN 15-d,:t-99 253,70 ASPIRADOR oE'Po INDiJST'RiALcosrAL UZ964 ELECTROLUX COSTAL BPV 1 Oo/o 
220V OU 11 OV ELECT UZ964 

22 52 1 UN 15-det-99 253,70 ASPIRADOR DE PO INDUSTRIAL COSTAL UZ964 ELECTROIUX COSTAL BPV 1 Oo/o 
220V OU 11 OV ELECT UZ964 

23 53 "1 UN 15-dez-99 253,70 --ASPIRADOR DE PO INDUSTRIAL COSTAL UZ964 ELECTROLUX COSTAL BPV 1 Oo/o 
220V OU 11 OV ELECT UZ964 

24 58 'I UN 09-fev-00 253,70 ASPIRADOR DE PO INDUSTRIAL COSTAL UZ964 ELECTROLUX COSTAL BPV 1 Oo/o 
220V OU 11 OV ELECT UZ964 

-
25 59 1 UN 09-fev-00 253,70 ASPIRADOR DE PO INDUSTRIAL COSTAL UZ964 ELECTROLUX COSTAL BPV 1 Oo/o 

220V OU 11 OV ELECT UZ964 
26 956 1 UN 01-dez-99 500,00 AUTO RADIO CDR 2000 COM AUTO-FALANTES MP 20% 

INSTALADO 
-

21 1 958 1 UN 01-dez-99 500,00 AUTO RADIO CDR 2000 COM AUTO-FALANTES MP 20% 

I INSTALADO -------- ----- ----- ,___- ------ ~------
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Des~ flo -
sea~ ldentific:agao (funcionalida<t~ 

[l.ALDE ,1\PLICAOOR DE CERA 

13ALDE APLICAOOR DE CERA 

J3ALDE ,1\PLICAOOR D~----.. 

!'!·ALOE ,1\PLICAOOR DE CERA 

E·IILDE APLICAOOR DE CERA 
IMPRI':SSORA JATO DE TINT~ 

CIRCULADOR Of- AR 3 VELOCIDADES 

CARRINHO UTILIT ARlO 

CARRINHO UTILITARIO 

CARFUNHO LITILIT ARlO 

C"-RRINHO UTIUTARIO 

CI\RRINHO LITIUTARIO 

CARRINHO LITIUTARIO 

CARRINHO LITIUTARIO 

--~!NHO UJIUTARIO 

I•MCACO TIPO JACARE 
LAVADORA 01:: ALTA 1°RE:3S,i',o WAP 
II11DU,?IRIAL ~.ZUL 

COMPR!OSSOR Dro A.R --- ltiJCII.Te: PfTERMf'<L-·120 S/Esro.Jo 1·,•1.~RCA 
-- ~EVEfiQ_ _____ 

J_0J2..QS_i\RF~---·-· 

-·-- f< ELC~-POIJ.IQ_. __ .. _ 

CARf.:JNHO UTILITARIO 

Mat.F'ermanente Tipo Locauza~ao Rasponsavel Foto Marc a Modelo Nr.de serie Patrim6nio Sit. 

RUBB!ORMAID l•o'IP 112 1 PINTURA VERONICA 47 

RUBB!ORMAIO MP 142 1 ALMOX MIGUEl 
47 

RUBS!ORMAID MP S-55 1 TRITEC PRODL ACARl.OS 

RUBS!O:RMAID MP 442 1 ALMOX MIGUEl 
47 

RUBS!ORMAIO MP 1!':62 1 ALMOX MIGUEl 
47 

HP DESKJET 710C MP 436 1 TRITEC ADM. A. CARl.OS 

BRIT AN lA C40 An' 604141 MP 1o·17 1 TRITEC ALMOX A CARl. OS 

RUBSE:RMAID MP 148 1 ARM.o.cAo MIGUEl 79 

RUBS!ORMAID MP 149 1 ARMACAO MIGUEL 79 
I 

RUBSERMAIO MP :200 1 MONT A GEM MIGUEl 79 

RUBSERMAID MP :260 1 ARM,4.,CAO MIGUEL 79 

RUBSERMAID I·AP 263 1 MONTAG EM MIGUEl 79 

RUBBF-RMAID MP 790 1 MONTAGEM MIGUEL 
I 

79 

RUBBERMAID f.•IP 904 3 C.COMLJNICAC . MIGUEl 79 I 
RUB.BERMAIO MP 931 1 PINTURA VERONICA 79 

I 

MP 2"24 1 JARDINP.GEM MIGUEL 23 

WAP fciP 96 1 KRUP REIN.~LDO 

SCHULZ NSI2.6 ML 19613308 MP 701 1 MANUTENCAO EDMILSON 

SEVERO RL-120 FERR 729 1 MA~IUTENCAO EDMILSON 37 

JATO Slll 700x700 ---~!\£:_ f- .. 3'2 1 lviAII UTE ''CAO EOMILSON 56_ 

HENRY t,:IE__ f-_ _:I.:JL__ ___:)__ ·";~I_CJX MIGUEl 35 -
TOMKI ~ 1:.o 1 MO~HAGEM MIGUEl 79 
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