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RESUMO 

 

Com a adoção das normas internacionais de contabilidade pelo Brasil, as empresas passaram a 

ter que calcular a depreciação dos bens levando em conta seu desgaste e o retorno esperado 

destes bens. Antes eram utilizados índices pré-estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. 

Considerando este contexto o objetivo deste estudo é investigar se as companhias siderúrgicas 

brasileiras, com ações negociadas na bolsa de valores,  adotam as novas normas no cálculo da 

depreciação dos ativos imobilizados. Para atingir este objetivo foi utilizada como 

metodologia, pesquisa descritiva e qualitativa que utilizou como técnica pesquisa 

bibliográfica e documental. Em seguida foi feita comparação das novas normas contábeis com 

as normas tributárias brasileiras, explicando-se como proceder para efetuar a depreciação 

atualmente recomendada. Conclui ser vantajoso para as empresas brasileiras adotar 

demonstrativos contábeis que usam as normas internacionais porque seus informativos, nos 

moldes internacionais, obtêm maior credibilidade no mercado internacional e entre possíveis 

investidores e financiadores e facilitam a avaliação e comparação das empresas por 

apresentarem maior transparência e seguirem normas internacionalmente aceitas. 

 

Palavras-chave: Ativo Imobilizado. Depreciação. Normas Contábeis.  

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os componentes do Ativo Imobilizado, bens, máquinas e utensílios, edifícios e outras 

propriedades, têm período limitado de vida útil econômica. Este é um fato presente na vida de 

todas as pessoas e empresas, todos aceitando que o uso e o tempo, mesmo havendo 

manutenções corretas e periódicas, depreciam, desgastam e diminuem o valor econômico dos 

bens, usados ou não na produção. Chega uma determinada ocasião que o bem não possui mais 

valor econômico ou que sua utilização, devido, às constantes necessidades de manutenção, de 

reposição de peças ou por causa da baixa produtividade, deixa de ser interessante 

economicamente. 

A diminuição do valor dos componentes do Ativo Imobilizado é registrada 

contabilmente como depreciação, perda de valor de bens físicos ou perda de utilidade em 

virtude de uso, ação da natureza ou obsolescência; amortização, perda de valor do capital 

aplicado na aquisição de propriedade industrial ou comercial; ou exaustão, perda de valor em 

virtude da exploração de direitos (IUDÍCIBUS et al., 2010, p.249). 

A legislação brasileira prevê a dedução do valor da depreciação e de amortização de 

bens móveis e imóveis na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido. A determinação da vida útil provável dos bens, equipamentos, 

instalações e edificações dependem de informações e do conhecimento do comportamento 

provável de depreciação dos bens do Ativo Imobilizado (NETHER, 2007, p. 1). 

A tendência das empresas brasileiras sempre foi adotar a legislação fiscal na depreciação. Na 

atualidade, as taxas da receita federal devem ser utilizadas apenas para apurar impostos; os 

valores da depreciação devem ser controlados por registros auxiliares, numa prática contábil 

adotada internacionalmente. 

A globalização tem dificultado a permanência em regras diferentes das observadas 

pelas empresas no mercado internacional. A atuação em outros mercados exige adequação a 

novas normas, pois as empresas e os investidores de outros países querem entender os 

demonstrativos contábeis nacionais e poder compará-los com os seus. Os principais mercados 
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adotam os princípios contábeis norte-americanos e os internacionais. Por sua vez, às empresas 

nacionais interessa a aplicação das normas internacionalmente aceitas por estarem 

interessadas na entrada de capital estrangeiro ou por estarem se preparando para o mercado 

exterior e/ou para investidores estrangeiros. 

Por esses motivos, e para facilitar a análise e comparação entre as demonstrações 

elaboradas em diferentes padrões, as empresas brasileiras estão adotando as práticas contábeis 

nacionais, o padrão americano (US GAAP) ou o padrão internacional (IFRS), conforme 

tenham maior interesse na harmonização de suas práticas contábeis e, especialmente, se 

estiverem atuando em diversos países, neles mantendo escritórios (TAVARES, 2007, p. 7). 

A adoção de práticas contábeis internacionalmente aceitas também contribui para 

melhorar a qualidade das informações contábeis e aumentar sua transparência, aumentar a 

receptividade no mercado internacional e melhorar os prazos e condições para obtenção de 

recursos nesse mercado, atender à demanda dos investidores institucionais e dos órgãos de 

controle internacionais, além de atender às exigências do Novo Mercado e do Nível II da 

Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) (TAVARES, 2007, p. 12). 

O tema deste trabalho abrange as metodologias que podem ser utilizadas no cálculo da 

depreciação dos bens do Ativo Imobilizado e o problema a ser resolvido é verificar quais 

vantagens têm as empresas que adotam as novas metodologias para depreciação de bens do 

seu Ativo Imobilizado. 

É assunto da área de trabalho de administradores, contadores e especialistas na área 

financeira a obediência à legislação e às normas contábeis, além de boa aceitação dos 

demonstrativos pelo mercado internacional, no qual todas as empresas que têm em vista 

ampliação de atividades e melhoria de resultados desejam atuar. Sendo assim, a aderência a 

novas normas de depreciação é assunto de interesse de todos os profissionais que trabalham 

nessas empresas. 

O trabalho tem como objetivo investigar se as empresas siderúrgicas brasileiras que 

têm ações negociadas na Bolsa de Valores adotam as novas normas contábeis no cálculo da 

depreciação de bens de seu Ativo Imobilizado.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Depreciação de bens do ativo imobilizado 

 

Fazem parte do Ativo Imobilizado todos os ativos tangíveis ou de permanência 

duradoura destinados ao funcionamento do empreendimento e todos os direitos adquiridos 

com esta finalidade. Os ativos incorpóreos, que anteriormente faziam parte deste item, agora 

são classificados no Ativo Intangível. Assim sendo, fazem parte do Imobilizado os itens sobre 

os quais a empresa exerça controle e dos quais usufrua benefícios (IUDÍCIBUS et al., 2010, 

p. 222). 

Portanto, fazem parte do Ativo Imobilizado, terrenos, construções, máquinas, 

equipamentos, móveis, obras civis, benfeitorias mesmo em propriedades alugadas e bens 

contratados em operações de leasing. Esses bens sofrem depreciação em virtude do uso, o que 

lhes determina e limita a vida útil. 

Depreciação é a perda de valor de um bem, por causa do uso, da deterioração ou da 

obsolescência causada por avanço da tecnologia. Uma máquina pode se depreciar por causa 

do uso ou porque foi suplantada por outra, de tecnologia mais avançada. Mas pode, também, 

se depreciar se não passar por manutenções periódicas, se não for devidamente lubrificada e 

se não tiver suas partes deterioráveis regularmente substituídas. Ou ter depreciação mais 

acelerada se trabalhar em turnos contínuos, mesmo passando por reposições cuidadosas, 

eficientes e periódicas. 
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Depreciação existe para todos os bens do ativo, independentemente do seu valor com 

relação ao custo e deve ser feita separadamente para cada item de valor significativo. É 

entendida como: 
[...] alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil 

econômica para a entidade, corresponde à parcela pertencente ao período do total da 

diferença entre o valor do custo do ativo (ou outro valor que substitua o custo) 

menos o valor residual esperado ao final de sua utilização. Cada componente de um 

item do ativo imobilizado com custo significativo em relação ao custo total do item 

deve ser depreciado separadamente. A depreciação é efetuada mesmo quando o 

valor justo do ativo esteja temporariamente excedendo seu valor contábil e deve ser 

reconhecida no resultado a menos que seja incluída no valor contábil de outro ativo 

(COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2009, p. 2). 

O critério utilizado no cálculo da perda define o critério de depreciação do bem, o qual 

impacta o resultado operacional da empresa e, por esse motivo, é controlado pela Receita 

Federal. A depreciação pode ser feita por diversos métodos (GALVÃO, [200-], p. 1-2; 

IUDÍCIBUS et al., 2010, p. 251-252): 

a) depreciação linear ou das quotas constantes: método que utiliza para a depreciação do bem 

o mesmo valor, em toda a sua vida útil, estimada conforme tabela do regulamento do 

Imposto de Renda ou pelo fabricante do equipamento (neste último caso, baseia-se no 

critério de horas trabalhadas); divide-se o valor depreciável pelo tempo de vida útil do 

bem; pela sua simplicidade, é adotado pela maioria das empresas; 

b) depreciação pela soma dos dígitos: método que permite uma depreciação maior no início 

da vida útil do bem; a soma dos valores compreendidos na vida útil sendo inferior ao total 

do bem, o valor restante é o valor residual; somam-se os algarismos que compõem o 

número de anos de vida útil do bem; a depreciação de cada ano é uma fração em que o 

numerador é variável para cada ano e o denominador, a soma do número de anos de vida 

útil; 

c) método das unidades produzidas: método baseado na estimativa do número total das 

unidades que devem ser produzidas pelo bem a ser depreciado; consiste em estimar o 

número total de unidades que devem ser produzidas pelo bem durante sua vida útil; a cota 

de depreciação de cada período será obtida pela divisão do número de unidades produzidas 

no período pelo número de unidades estimadas a serem produzidas durante a vida útil do 

bem; método utilizado por empresas industriais; 

d) método de horas de trabalho: método baseado na vida útil do bem, representada em horas 

de trabalho; consiste em estimar o número de horas de trabalho para a vida útil prevista do 

bem, obtendo-se a cota de depreciação pela divisão do número de horas trabalhadas no 

período pelo número de horas de trabalho estimado durante a vida útil do bem; método 

próprio para empresas industriais. 

Os bens são depreciados por meio de taxas anuais diferentes (GALVÃO, [200-], p. 2-4): 

a) 4% a.a.: edifícios e benfeitorias, construções de alumínio e pré-fabricadas; 

b) 5% a.a.: veículos aquáticos; 

c) 10% a.a.: aeronaves e aparelhos espaciais; artigos e equipamentos para cultura física e 

ginástica; instalações; máquinas; móveis e utensílios; 

d) 20% a.a.: animais vivos das espécies bovina, suína, cavalar, asinina, muar, ovina e caprina; 

aparelhos; computadores e periféricos; cortinados, cortinas e artigos para camas em uso em 

hotéis e hospitais; embalagens; ferramentas; gravadores; máquinas de tosquiar e aparelhos 

para trabalhar com terras, minérios, combustíveis, massas; máquinas para fazer moldes de 

areia para fundição; tapetes e revestimentos para pavimentos; balsas e barcos infláveis; 

veículos terrestres; 

e) 25% a.a.: encerados e toldos; tendas e velas para embarcações; máquinas do tipo 

bulldozers, angledozers, niveladores, scrapers, pás mecânicas, escavadores, carregadoras e 
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pás carregadoras, compactadores e rolos compressores, autopropulsores; automóveis para 

transporte de mercadorias e pessoas, para usos especiais; motocicletas e tratores; 

f) 33,33%: cartões magnéticos, discos e fitas magnéticas; modelos para fundição; 

g) 50% a.a.: aves vivas, correias. 

São procedimentos comuns para revisão das vidas úteis do ativo imobilizado 

(DESAFIOS..., 2010, 3): 

a) definição da data base para as próximas revisões das vidas úteis e dos valores residuais; 

b) determinação, pela administração, de procedimentos da revisão para todos os itens do 

imobilizado ou para grupos específicos; 

c) reconfirmação dos agrupamentos contábeis nas demonstrações financeiras e do tipo de 

depreciação aplicado; 

d) definição da equipe responsável pela elaboração dos laudos e dos estudos técnicos; 

e) manutenção de controles para salvaguarda dos ativos e adequado registro contábil e 

estabelecimento de procedimentos periódicos para verificação da existência física, 

conciliação com registros contábeis e verificação do estado geral dos ativos; 

f) documentação da metodologia usada para definição da vida útil dos bens; 

g) criação de procedimentos de revisão das fontes de informação e conciliação com registros 

contábeis; 

h) estabelecimento de procedimento de comunicação de quaisquer mudanças na condição dos 

ativos entre as áreas e a contabilidade. 

 

2.2 Mudanças na metodologia usada pela depreciação 

 

A depreciação é uma das diferenças existentes entre as demonstrações contábeis 

brasileiras, as norte-americanas e as normas internacionais. Existem muitas outras diferenças, 

entre as quais o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a 

Demonstração de Outros Ganhos e Perdas, os Ativos e Passivos Fiscais Diferidos, o Ativo 

Imobilizado, os Estoques, os Benefícios a Empregados, os Dividendos, a Provisão para 

Contingências (TAVARES, 2007, p. 51). 

Com relação à depreciação, as diferenças são (TAVARES, 2007, p. 77-78): 

a) normas internacionais International Financial Reporting Standards (IFRS): base de 

cálculo relacionada com a vida útil do bem; alterações no método de depreciação utilizado 

acarretam ajustes contábeis relativos ao ano em curso e a anos posteriores; 

b) normas norte-americanas (US GAAP): método semelhante ao internacional, com uso de 

depreciação baseada na quantidade produzida; alterações em método de depreciação já 

registrado são consideradas como mudança de princípio contábil e seu efeito deve ser 

calculado cumulativamente em relação a períodos anteriores e registrado no resultado do 

exercício corrente; 

c) normas brasileiras (BR GAAP): similares às IFRS, geralmente usando método linear 

segundo as taxas admitidas pela legislação fiscal brasileira; alterações em taxas de 

depreciação são consideradas mudanças em estimativas contábeis, sendo tratadas de forma 

semelhante às IFRS. 

Com a Lei nº 11.638/2007, a partir de 2011, as sociedades anônimas de capital aberto 

ou fechado, com ativo superior a R$ 240 milhões ou faturamento bruto anual superior a R$ 

300 milhões, devem apresentar suas demonstrações contábeis de conformidade com o IFRS. 

Entre as mudanças recomendadas pelo IFRS está a nova regra para a depreciação de ativos, 

permitindo que as empresas definam o tempo de vida do seus ativos conforme as operações 

por eles realizadas, o que pode provocar redução no imposto de renda (IFRS: BENEFÍCIOS E 

DESAFIOS, [2011?], p. 1). 
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Antes da Lei nº 11.638/2007, cujo objetivo é equiparar as regras contábeis brasileiras 

com as internacionais, a regra fiscal já determinava que fosse considerado o critério da vida 

útil dos bens do imobilizado para sua depreciação e a Receita disponibilizava uma tabela para 

as empresas que não precisassem do estudo técnico que embasou sua tabela de depreciação, a 

qual determinava que veículos depreciavam totalmente após cinco anos, máquinas e 

equipamentos, entre cinco e dez anos, e prédios, aos 20 anos. 

A alteração da Lei nº 6.404/1976 pela Lei nº 11.638/2007 e pela Medida Provisória nº 

449/2008, que, posteriormente, transformou-se na Lei nº 11.941/08, permite que a prática 

contábil brasileira se adéque às normas internacionais. E o pronunciamento nº 27- 

Imobilizado, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) evidencia a eventual influência 

do valor residual dos bens na aplicação da depreciação, pois esclarece que o valor depreciável 

dos ativos é determinado após a dedução do seu valor residual. Mesmo assim, esse 

pronunciamento mantém a previsão do IAS 16 sobre a possibilidade de adoção da reavaliação 

como método alternativa, desde que seja aplicada de forma permitida na legislação 

(CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA, 2009, p. 1). 

Desde 2008, o Brasil vem se adequando ao padrão internacional de contabilidade. O 

primeiro passo foi a Lei nº 11.638/07, seguida pela Lei nº 11.941/08 e a adoção dos 

Pronunciamentos Técnicos (CPC) emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Entre 

as mudanças está a obrigatoriedade de revisão anual da vida útil dos imobilizados. Tal revisão 

tem sido praticada pelas empresas que adotaram integralmente as novas normas, 

especialmente pelas empresas de grande porte e pelas sociedades anônimas de capital aberto 

(ABREU, 2011, p. 1). 

Uma das grandes mudanças trazidas pelas novas normas contábeis é a revisão anual 

obrigatória da vida útil dos imobilizados, no caso das empresas que adotaram o modelo 

completo das normas, geralmente, empresas de grande porte e sociedades anônimas de capital 

aberto. As pequenas e microempresas também podem aderir à mudança desde que tenham 

evidências de fatos que comprometam a vida útil do bem.  

Outra mudança foi a alteração das taxas anuais de depreciação. Anteriormente, as 

empresas adotavam as taxas propostas pela Receita Federal do Brasil (RFB), na legislação do 

Imposto de Renda, para depreciação de seus bens. A adoção das novas normas contábeis foi 

favorável para algumas empresas e, para outras, desfavorável, porque o lucro contábil é a base 

para a tributação do imposto de renda e as novas normas podem aumentá-lo ou diminuí-lo.  

Existe resolução de consulta à Receita Federal da 10ª Região (Rio Grande do Sul) 

reconhecendo o direito de empresa que está no Regime Tributário de Transição (RTT) não 

aplicar, no cálculo de depreciação do ativo imobilizado, os ajustes previstos na norma contábil 

em vigor desde 2007, pela Lei nº 11.941, cujo objetivo é reformular as regras contábeis 

brasileiras, até então muito limitadas às regras tributárias. Como o RTT, instituído por esta 

mesma lei, garante a neutralidade tributária com relação às mudanças contábeis, as empresas 

usam critérios distintos para os balanços societário e fiscal (AGUIAR, 2011, p. 1). 

Essa resolução, em resposta à consulta 71, de 12 de julho de 2011, determina que a 

pessoa jurídica sujeita ao RTT adote o procedimento previsto na Lei nº 11.941 e na Instrução 

Normativa RFB nº 949/2009 ao efetuar o registro contábil da depreciação e ao efetuar a 

reversão dos efeitos de utilização dos métodos e critérios contábeis diferentes dos prescritos 

na legislação tributária (IFRS: RTT.., 2011, p. 1). 

Mas qualquer empresa pode utilizar as novas regras sempre que houver evidências de 

situações que comprometam a vida útil do bem. Com relação a itens novos, para que se possa 

utilizar a nova lei precisa-se estimar a vida útil, no reconhecimento inicial, e o valor residual. 

Essas mudanças levaram o Brasil a adaptar-se ao uso contábil de 120 países. 

Substituiu a antiga contabilidade inaugurada por Frei Luca Paccioli, por uma contabilidade 

baseada em princípios, com maior abertura para reavaliação dos ativos, com criação da conta 



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII 

wwwwww..uuffjjff..bbrr//ccoonnggrreeccoonnttii  

 

de Ajuste de Avaliação Patrimonial e o teste de impairment para ativos operacionais, que 

geram caixa para a empresa. Tanto o teste de impairment quanto a depreciação deixam de ter 

regras pré-definidas, cada empresário podendo definir o tempo de depreciação de sua máquina 

e a existência de valor residual. Toda a empresa passa a ser obrigada a apresentar três 

resultados: o societário tradicional, com as novas regras, o abrangente, que soma o societário 

ao ajuste de avaliação patrimonial, e o fiscal, válido para pagamento de impostos, de acordo 

com as regras contábeis antigas (POVOA, 2011, p. 1). 

Com a mudança, espera-se que haja aumento de transparência e da confiabilidade das 

informações financeiras prestadas pelas empresas brasileiras, além de adequação às normas 

internacionais, uma necessidade, pois o Brasil é signatário das normas publicadas pelo 

International Accouting Standards Board (IASB). No mundo atual, quando as empresas não 

limitam suas atividades às fronteiras regionais ou nacionais, a adequação a normas e 

informações reconhecidas internacionalmente é uma necessidade pois traz segurança e 

confiabilidade ao mercado. 

 

2.3 Normas contábeis e normas tributárias 

 

A Lei nº 6.404/1976 surgiu com o objetivo de proporcionar maior transparência aos 

procedimentos administrativos das empresas de capital aberto. Mas as inovações nos 

processos financeiros, nas formas de apuração de resultado e na obtenção de informações 

socioeconômicas das empresas, as alterações legislativas, e, principalmente, a globalização, 

fizeram que essa lei perdesse parte de sua eficiência.  

O Brasil precisou se adequar às novas normas internacionais e criou a Lei nº 

11.638/2007, revogando e alterando alguns dispositivos da Lei nº 6.404/1976, levando o 

Brasil a adotar padrões internacionais contábeis. O principal objetivo desses padrões é 

aumentar a transparência para acionistas e governo, levando a empresa a transformar os 

valores futuros que possui em aplicações financeiras presentes na época do levantamento do 

Balanço Patrimonial (PASSOS, 2009, p. 2). 

Com a mudança, as normas contábeis passaram a divergir das normas fiscais, 

anteriormente adotadas pelas empresas em quaisquer situações. As normas contábeis são 

claras com relação aos itens do imobilizado: reconhecimento, mensuração inicial, 

mensurações posteriores. Mas as normas tributárias trazem dúvidas com relação à depreciação 

e à estimativa de vida útil, tendo a mudança trazido revisão da vida útil dos bens e novas taxas 

anuais de depreciação, diferentes das taxas propostas pela legislação do Imposto de Renda 

(ABREU, 2001, p. 1). 

De acordo com o § 1º do item 3 do Parecer Normativo nº 1/2011, o Regime Tributário 

de Transição (RTT), que busca a neutralidade tributária, “[...] vigerá até a entrada em vigor de 

nova lei que discipline os efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis, 

buscando a neutralidade tributária” (BRASIL, 2011, p. 1). 

As revisões periódicas dos ativos não são mais permitidas no Brasil. Mas, para a 

primeira adoção, as empresas podem fazer alguns ajustes em certos itens do seu Ativo 

Imobilizado, utilizando este valor como novo custo atribuído (deemed cost). Este novo valor é 

considerado como custo do bem na data de transição, e será depreciado prospectivamente ao 

longo da vida útil do mesmo (APLICAÇÃO..., 2010, p. 1). 

A definição do custo atribuído envolve mensuração e divulgação do valor justo, uso de 

estimativas e de peritos internos e externos. Tal custo tanto pode ser definido por perito 

externo quanto por perito interno, desde que tenha competência e considere os conceitos de 

valor justo conforme recomenda o Conselho Federal de Contabilidade e emita laudo com 

resultado de sua avaliação. 
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Este laudo deve ter base técnica, preferencialmente, nas normas internacionais de 

contabilidade, deve ser reconciliado com os registros contábeis por componente; definir a vida 

útil do bem com base em suporte adequado, especificando premissas, política de troca de 

ativos, planejamento de atualização de imobilizado; ser feito por empresa ou pessoa 

experiente e dispor de tempo adequado para avaliação do imobilizado. A avaliação adequada 

do imobilizado requer realização de inventário físico, definição de metodologia mais 

adequada, definição de informações a serem utilizadas, as quais estavam disponíveis na data 

do balanço de abertura, definição do custo atribuído, novo cálculo da depreciação desde o 

balanço de abertura e apresentação das informações financeiras com os novos valores de 

imobilizado e de depreciação calculados. (APLICAÇÃO..., 2010, p. 2-3).  

Deve ser revisado pela administração e usar informações com data do balanço de 

abertura. Emitido o laudo, ele deve ser registrado, item a item, nos controles do imobilizado e 

um controle deve ser constituído sobre o novo custo atribuído e respectiva depreciação. Esse 

novo controle não exclui a necessidade de controles independentes para fins fiscais. 

Utilizando-se os novos critérios contábeis de depreciação, é obrigatória a divulgação do fato 

por meio de notas explicativas que esclareçam a mutação do valor contábil do ativo 

imobilizado, os critérios de contabilização do imobilizado, os métodos, as vidas úteis e as 

taxas de depreciação, os valores contábeis bruto e líquido e a conciliação entre os valores 

contábeis inicial e final (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2009, p. 3). 

A Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade 

(ANEFAC) recomenda que a revisão de vida útil do ativo seja realizada periodicamente por 

profissionais competentes. O laudo emitido por esses profissionais deve conter estimativa da 

vida útil econômica do ativo, valor residual e valores contábeis. Cálculos de exercícios 

anteriores não devem ser refeitos e, “[...] que, por conta da mudança da prática contábil 

brasileira (aderência ao processo de convergência ao IFRS), é permitida a utilização do 

conceito de atribuição de novo custo (“deemed cost”- custo atribuído) ao imobilizado” 

(DIRETORIA..., [200-], p. 1, grifos do autor). 

O conceito de deemed cost é opcional e aplicável apenas na adoção inicial das novas 

metodologias contábeis e com relação a bens que apresentem valor contábil substancialmente 

inferior ao seu valor justo em saldos iniciais. A opção não pode ser revista em períodos 

posteriores e a administração deve divulgar em nota explicativa a política de dividendos que 

será adotada durante a realização da diferença gerada pelo novo valor. 

A Receita Federal já decretou, por meio da solução de consulta nº 15, de 18 de 

fevereiro de 2011 e da consulta nº 11, de 2 de maio de 2011, que os ajustes na depreciação do 

imobilizado introduzidos pela Lei nº 6.404/76 e modificados pelo artigo 1º da Lei nº 

11.638/07 e pelo artigo 37 da Lei nº 11.941/09 não terão efeitos na apuração do lucro real da 

pessoa jurídica sujeita ao Regime Tributário de Transição. Essas pessoas jurídicas devem 

utilizar os métodos vigentes em 31 de dezembro de 2007 (ABREU, 2011, p. 1-2). 

Conforme explicitado pelo Parecer Normativo Receita Federal do Brasil- RFB nº 1, de 

29 de julho de 2011, o contribuinte sujeito ao Regime Tributário de Transição (RTT) deve, 

primeiramente, utilizar a Lei nº 6.404/1976, considerando os critérios introduzidos pela Lei nº 

11.638/2007. A seguir, deve realizar ajustes específicos no lucro líquido (pela diferença entre 

os valores apurados pela legislação societária e pela legislação fiscal), para reverter o efeito da 

utilização dos novos métodos contábeis, encontrando o resultado fiscal. Para obter a 

neutralidade tributária, pode considerar a dedutibilidade prevista na Instrução Normativa SRF 

nº 162/1998, no período em que estiver sujeito ao RTT. A diferença do encargo de 

depreciação é ajustada via FCONT, com base no valor do ativo calculado pelos critérios 

contábeis vigentes em 2007 (BRASIL, 2011, p. 3). 

Mas, pelos critérios contábeis, expressos no artigo 57, § 2º, da Lei nº 4.506/1964, a 

empresa pode, a seu critério, depreciar os bens pela vida econômica real desde que apresente 
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prova ou pelas taxas sugeridas pelo fisco, na Instrução Normativa SRF nº 162 (ABREU, 

2011, p. 3). 

Ocorre essa diferença de entendimento porque a definição de período de depreciação 

contábil é diferente da definição fiscal, resultado da diferença entre o conceito de vida útil 

contábil e fiscal e o conceito de valor do ativo para a contabilidade e para a fiscalização. Para 

a Receita Federal do Brasil (RFB) a vida econômica do bem está relacionada com o seu 

desgaste físico causado pelo uso, enquanto a contabilidade relaciona a vida econômica deste 

bem com a capacidade de geração de fluxo de caixa pelo mesmo. 

Como há diferenças entre os procedimentos contábeis e fiscais usados para a depreciação, 

e entre os critérios contábeis atuais e os vigentes em 31 de dezembro de 2007, as diferenças 

entre ambos devem ser tratadas como ajustes do Regime Tributário de Transição (RTT) e 

anulados os efeitos tributários da diferença no FCONT. A Receita Federal alega, para o seu 

posicionamento expresso no Parecer nº 01/2011 (ABREU, 2011, p. 2-3): 

a) divergência de entendimentos sobre a revisão da vida útil ser ou não uma nova norma 

contábil, podendo ou não ser tratada como um ajuste de RTT; 

b) vida útil definida pela contabilidade por meio do CPC 27 Imobilizado seria o período 

durante o qual a empresa espera utilizar o ativo e que nem sempre a vida útil é igual à vida 

econômica do bem, por isso o CPC 27 Imobilizado define valor residual como valor 

estimado que seria obtido em venda do ativo, após dedução das despesas estimadas de 

venda caso o ativo já tivesse chegado ao final de sua vida útil; 

c) para a fiscalização, o bem deve ser depreciado pela vida econômica, sendo o valor 

depreciável o custo registrado pela contabilidade, não havendo possibilidade de existência 

de valor residual. 

O processo de definição da vida útil dos componentes do ativo imobilizado é considerado 

trabalhoso e demorado porque implica mudança ou implementação de metodologias de 

controles internos e contabilizações para vários itens do imobilizado. Além disso, o ICPC-10 

requer que a vida útil e o valor residual sejam revisados, no mínimo, a cada exercício, o que 

pode levar à mudança de estimativas. Tais mudanças não retroagem ao início do exercício ou 

a outra data anterior, prevalecendo a data de conclusão do estudo. Conforme o CPC 23- 

Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, as mudanças requerem 

divulgação em notas explicativas (DESAFIOS..., 2010, p. 1). 

A depreciação é uma técnica contábil para atender exigências do Fisco quanto à dedução 

do imposto de renda das empresas e serve para promover a capitalização das empresas para 

poupar recursos, reduzindo lucros a serem distribuídos por meio de um efeito contábil não 

monetário, a depreciação. Assim, a empresa se capitaliza para a substituição do ativo, no valor 

exato do lançamento feito na conta Despesas com Depreciação. No cálculo, devem ser 

obedecidos os critérios fiscais, embora o administrador possa, dentro dos limites máximos 

estabelecidos pelo Regulamento do Imposto de Renda, estabelecer fórmulas mais adequadas à 

realidade de sua empresa . 

A utilização das normas internacionais de contabilidade, conforme recomendado pelo 

IFRS e pela Lei nº 11.638/2007 traz benefícios  para as empresas que souberem superar os 

desafios da mudança.  

Está entre os benefícios a adequação ao padrão internacional, a maior transparência, a melhor 

gestão pelo levantamento de balanço por segmento, a maior facilidade para tomada de crédito 

e para aquisições e fusões. (IFRS: BENEFÍCIOS E DESAFIOS, [2011?], p. 1). 

Os desafios que precisam ser superados para que as empresas obtenham os benefícios 

são o alinhamento entre as áreas de negócios e de tecnologia, embora nem todas as 

adequações exijam apoio tecnológico; necessidade de apoio e de colaboração mútua por causa 

da quantidade de detalhes envolvidos; mudanças nos demonstrativos (inclusão de balanços 

por segmento de negócios, mudanças no Demonstrativo de Fluxo de Caixa, inclusão de 
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Demonstrativo de Valor Adicionado e necessidade de informações detalhadas nas Notas 

Explicativas); necessidade de apresentação de informações dos anos anteriores; capacitação 

dos profissionais e mudanças nos sistemas corporativos (instrumentos e operações financeiras, 

leasing, contratos de longo prazo, Ativos Intangíveis, Estoques, Ativos Fixos) (IFRS: 

BENEFÍCIOS E DESAFIOS, [2011?], p. 2). 

 

2.4 Depreciação por taxas superiores ou inferiores às permitidas pela fiscalização 

 

Ao adotar os Pronunciamentos Técnicos- CPC 27- Ativo Imobilizado e CPC 37- 

Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade e CPC 43- Adoção Inicial dos 

Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 40, a empresa pode identificar, no seu Ativo 

Imobilizado, itens que, futuramente, sejam capazes de gerar fluxos de caixa por estarem 

registrados no balanço por valor superior ou inferior ao valor justo. Nesse caso, o mais 

adequado é adotar o valor justo como custo atribuído (deemed cost) para ajustar os saldos 

iniciais que foram subavaliados ou superavaliados e que se comecem novas depreciações com 

a vida útil remanescente IUDÍCIBUS et al., 2010, p. 231-232). 

Quando houver bens avaliados por valor superior ao valor recuperável por meio de uso 

ou venda, esses bens devem ter reduzido o seu valor ao valor recuperável, sendo a perda desta 

desvalorização reconhecida nos resultados, conforme Pronunciamento Técnico CPC 01- 

Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Este procedimento deve ser destacado em Nota 

Explicativa específica, a qual deve mencionar os critérios que foram utilizados (IUDÍCIBUS 

et al., 2010, p. 235-236). 

O Fisco permite que o contribuinte utilize a vida econômica real do bem desde que 

faça prova, conforme dispõe o artigo 310 do RIR. Conforme o Parecer Normativo (PN) nº 

79/76, a empresa pode adotar, desde que prove, taxas inferiores às permitidas pela Receita 

mas fica impedida de utilizar, posteriormente, taxas superiores às taxas máximas anuais 

permitidas, embora não perca o direito de apropriar 100% de depreciação sobre o valor do 

bem, desde que respeite os limites mínimos de tempo e de valores. Pode, também, optar por 

não depreciar ou não depreciar o bem em sua totalidade, restando valor residual e, também, 

pode optar por não eliminar os efeitos tributários no FCONT (ABREU, 2011, p. 5). 

Orientação recente da Receita Federal, o Parecer Normativo nº 1, de 29 de julho de 

2011, deixa claro, no seu artigo 10, que a depreciação que deve ser considerada como custo 

ou despesa, é aquela depreciação registrada na escrituração (BRASIL, 2011, p. 2).  

Outra orientação disponibilizada pela mesma norma é que a empresa avalie “[...] o 

período de tempo em que pretende manter o bem e estimar o seu valor residual para obter a 

taxa de depreciação”. Tal avaliação, conforme a norma tributária, deve estar diretamente 

relacionada com o possível desgaste físico do bem. No entanto, as novas normas contábeis 

determinam que a taxa de depreciação deve ser determinada em função da utilização 

econômica do bem, a qual depende do seu desgaste físico, ou seja, as novas normas contábeis 

consideram “[...] o tempo em que o bem gerará benefícios econômicos para a empresa” 

(BRASIL, 2011, p. 3). 

Uma outra diferença trazida pelas novas normas: 
[...] refere-se ao valor do bem que estará sujeito à aplicação da taxa de depreciação. 

Na regra tributária, conforme art. 309 do RIR/1999, a despesa deve ser calculada 

mediante a aplicação da taxa de depreciação sobre o custo de aquisição dos bens 

depreciáveis, portanto, o valor depreciável é igual ao valor do ativo. A regra 

contábil exige a atribuição de valor residual para o bem, consequentemente, seu 

valor depreciável é determinado após a dedução de seu valor residual (BRASIL, 

2011, p. 3). 

É importante notar que as novas normas buscam a neutralidade tributária durante o 

período de sujeição ao RTT, não importando se a adesão tenha sido facultativa ou obrigatória. 
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“Dessa forma, os ajustes no cálculo da depreciação de bens do ativo imobilizado 

determinados pelo § 3º do art. 183 da Lei nº 6.404, de 1976, não devem gerar efeitos para fins 

de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT” (BRASIL, 2011, p. 3). 

A obtenção de tal neutralidade está explicada no artigo 3º da Instrução Normativa RFB 

nº 949, de 16 de junho de 2009, que orienta as pessoas jurídicas a: 
I- utilizar os métodos e critérios da legislação societária para apurar, em sua 

escrituração contábil, o resultado do período antes do Imposto sobre a Renda, 

deduzido das participações; 

II- utilizar os métodos e critérios contábeis aplicáveis à legislação tributária, a que 

se refere o art. 2º, para apurar o resultado do período, para fins fiscais; 

III- determinar a diferença entre os valores apurados nos incisos I e II; e 

IV- ajustar, exclusivamente no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), o 

resultado do período, apurado nos termos do inciso I, pela diferença apurada no 

inciso III. 

[...] 

28. Em um segundo momento, deve realizar ajustes específicos ao lucro líquido do 

período obtido conforme descrito no item 26, de modo a reverter o efeito da 

utilização dos novos métodos e critérios contábeis, encontrando-se o “resultado 

fiscal”, ou seja, resultado considerando a Lei nº 6.404, de 1976, vigente em 31 de 

dezembro de 2007 (BRASIL, 2011, p. 4). 

A diferença de depreciação a ser ajustada pelo FCONT é baseada no valor do ativo 

calculado pelos critérios contábeis vigentes em 2007 e não terá efeito para “[...]fins de 

apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica sujeita ao RTT, 

devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 

31 de dezembro de 2007” (BRASIL, 2011, p. 4). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 A fim de verificar quais as vantagens obtidas pelas empresas que adotam as 

metodologias contábeis internacionais para depreciação do seu Ativo Imobilizado e, entre 

estas, se as siderúrgicas brasileiras com ações negociadas em Bolsa de Valores adotaram as 

metodologias internacionais, o trabalho realizou uma investigação qualitativa que usou as 

técnicas da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental e a abordagem descritiva para 

cumprimento do objetivo visado. 

 As pesquisas descritivas buscam conhecimento profundo do problema, mas sem 

interferência do pesquisador que procura descobrir sobre o fenômeno visado por meio da 

pesquisa documental e/ou da pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica tem o objetivo 

de proporcionar conhecimentos sobre o assunto da investigação (BARROS; LEHFELD, 2000, 

p, 70-71) e foi realizada em livros e sites contábeis da Internet.  

 A pesquisa documental consiste no exame de documentos que ainda não receberam 

tratamento analítico (NEVES, 1996, p. 3). A pesquisa documental foi realizada nos Relatórios 

de Administração das empresas siderúrgicas brasileiras que têm seus títulos negociados na 

Bolsa de Valores: Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Vicunha Siderurgia, Usinas 

Siderúrgicas de Minas Gerais, Companhia de Ferro Ligas da Bahia (FERBASA) e Gerdau. 

Com os dados obtidos, foi realizada uma investigação qualitativa, adequada para promover a 

compreensão e interpretação da questão de estudo, pois promove uma visão mais abrangente 

do problema (NEVES, 1996, p. 4-5). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre as grandes empresas siderúrgicas brasileiras que negociam títulos na Bolsa de 

Valores, a Companhia de Ferro Ligas da Bahia (FERBASA), a Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), a Vicunha Siderurgia e a Gerdau estão adotando as novas regras para 

depreciar os itens do Ativo Imobilizado, conforme informações contidas nos seus 

demonstrativos. A empresa Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (USIMINAS) ainda segue 

parcialmente os novos padrões, como exposto a seguir. 

Conforme demonstrativos financeiros da FERBASA, relativo ao ano de 2010, a 

empresa optou pela adoção do custo atribuído (deemed cost) para registro do saldo inicial do 

ativo imobilizado, quando adotou as normas do CPC 27 e do ICPC 10, com relação aos 

terrenos. Por entender que, nos demais ativos, o custo histórico era similar ao valor justo na 

data de transição, efetuou revisão da vida útil estimada do ativo imobilizado, tendo alterado a 

estimativa de vida útil individual dos bens incluídos nos grupos de máquinas, equipamentos e 

veículos. A avaliação necessária foi feita pelos engenheiros da empresa (FERBASA, 2011, p. 

14). 

Em 2009, aplicava o método linear para depreciação e, por causa das alterações feitas 

a partir de 1º de janeiro de 2010, houve redução de depreciação anual em torno de R$ 6.123 

milhares de reais. Máquinas e equipamentos que, em 2009, eram desvalorizados à taxa de 

10%, em 2010 foram desvalorizados em 9,7%. Veículos tiveram uma redução de 20% para 

14,38%; edificações conservaram a mesma taxa de 4% e outros itens conservaram a 

depreciação entre 10 e 20%. Essas alterações foram tratadas como a mudança de estimativa de 

acordo como CPC 27 e o CPC 23 e, como têm seus efeitos reconhecidos de forma 

prospectiva, não houve necessidade de retroagir os efeitos de depreciação com as taxas 

revisadas (FERBASA, 2011, p. 43-42). 

Pelas demonstrações financeiras de 2010 da CSN, conclui-se que a empresa manteve o 

custo histórico de aquisição, corrigido monetariamente até 1997, conforme recomendado 

pelos IAS 21 e 29. A opção pela não utilização do custo atribuído para valorização do ativo 

imobilizado deve-se ao fato de seu ativo imobilizado já atender aos requisitos de 

reconhecimento, valorização e apresentação exigidos pelo CPC 27, porque os controles 

internos já compreendiam, na data de transição (1º de janeiro de 2009), revisões periódicas de 

estimativa de vida útil e de valor residual das principais classes de ativos imobilizados e 

porque os procedimentos de valorização dos ativos imobilizados já estavam em conformidade 

aos requisitos de valorização do CPC 27. Além disso, já eram considerados os impactos da 

depreciação diferenciada sobre os principais componentes do Ativo Imobilizado e a empresa 

entende que a valorização dos ativos imobilizados pelo seu custo histórico deduzido da 

melhor estimativa de depreciação e de provisão para redução ao valor recuperável, quando 

necessário, é prática contábil mais adequada à representação de seu imobilizado (CSN, 2011, 

p. 9). 

A CSN realizou revisão na vida útil estimada, fazendo os ajustes necessários na 

depreciação dos bens de forma prospectiva, a partir de 1º de janeiro de 2010. O ativo 

imobilizado foi depreciado pelo método linear. As edificações foram depreciadas em 34%; as 

máquinas, equipamentos e instalações, em 15%; os móveis e utensílios em 15% e os demais 

itens do ativo, em 15%. A empresa adotou o custo histórico com revisão do prazo de vida útil 

econômica estimado por especialistas externos. Esta avaliação trouxe redução de R$ 25.633 

milhares de reais nas despesas de depreciação da controladora e de R$ 69.744 milhares de 

reais nas despesas do grupo consolidado (CSN, 2011, p. 9, 13). 

A Vicunha Siderurgia registra seu Ativo Imobilizado pelo custo de aquisição, 

construção ou formação menos depreciação ou exaustão acumulada, com redução ao valor 

recuperável. Com exceção das minas, a exaustão dos itens do Imobilizado é calculada pelo 
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método linear, com base na vida útil econômica remanescente dos bens. A exaustão das minas 

é calculada com base no minério extraído e terrenos não são depreciados (VICUNHA, 2011, 

p. 2). 

As demonstrações financeiras da Vicunha Siderurgia, consolidadas para o exercício de 

2010, são as primeiras demonstrações financeiras consolidadas anuais em conformidade com 

o IFRS, tendo a empresa aplicado os CPC’s 37 R e 43 R1 na preparação dessas 

demonstrações financeiras. A transição ocorreu em 1º de janeiro de 2009. As demonstrações 

anteriores tiveram seus valores ajustados de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil (VICUNHA, 2011, p. 3). 

Uma vez a empresa já estar com seu imobilizado valorizado pelo custo atribuído, 

conforme as normas BR GAAP 2009, já em vigor em 2009, os principais requisitos de 

reconhecimento, valorização e apresentação exigidos pelo CPC 27 (IAS 16) já eram 

apresentados por seu ativo imobilizado. Os motivos são que, na data de transição, 1º de 

janeiro de 2009, os controles internos do ativo imobilizado já compreendiam revisões 

periódicas para melhor estimativa de vida útil e de valor residual das principais classes dos 

ativos imobilizados; os procedimentos de valorização dos ativos imobilizados já haviam 

adotado os requisitos de valorização do CPC 27 (IAS 16); os principais itens do ativo 

imobilizado sujeitos à depreciação já consideravam os impactos da depreciação diferenciada 

em sua classificação e entender a Vicunha Siderurgia que a prática contábil que melhor 

representa os seus ativos imobilizados é a depreciação e a provisão para redução ao valor 

recuperável, quando requerida (VICUNHA, 2011, p. 3). 

Por não apresentarem os Ativos Imobilizados da Gerdau diferença substancial entre o 

valor contábil e o valor justo, a empresa utilizou o custo histórico deduzido das respectivas 

depreciações como custo atribuído (deemed cost). A depreciação é calculada pelo método 

linear ajustado pelo nível de utilização dos ativos, as taxas, considerando a vida útil estimada 

dos bens e o valor residual estimado dos ativos ao final de sua vida útil. Custos posteriores 

são incorporados ao valor residual do imobilizado somente se os benefícios obtidos forem 

passíveis de comprovação e se os valores puderem ser mensurados de forma confiável. São 

revisados e ajustados, se necessário, o valor residual ao final da vida útil e a vida útil estimada 

dos bens, por ocasião do encerramento do exercício. O valor residual dos itens do ativo é 

reduzido imediatamente do seu valor recuperável quando o saldo residual for maior que o 

valor recuperável (GERDAU, 20111, p. 15).  

A Usiminas fala em valores residuais, mas usa uma tabela que é exatamente igual à do 

Imposto de Renda, a qual homogeneíza os índices de cada classe de ativo, o que acaba não 

considerando o desgaste específico de cada item. Não há menção de que houve mudanças no 

cálculo da depreciação da Usiminas (USIMINAS, 2011, p. 58-59). 

As empresas, cujos demonstrativos contábeis foram consultados para este trabalho, realizam a 

depreciação conforme recomendado por Iudícibus et al (2010, p.249) e adotam, na sua 

maioria, padrões aceitos internacionalmente, conforme explica Tavares (2007, p. 1). Este 

mesmo autor (2007, p. 12) explica que a aderência às práticas internacionalmente aceitas 

melhora a qualidade e a transparência das informações contábeis e aumenta a aceitação no 

mercado internacional, além de facilitar a obtenção de recursos externos e satisfazer a 

investidores internacionais. 

Dos vários métodos citados por Galvão ([200-], p. 1-2) e Iudícibus et al. (2010, p. 251-

252), as empresas cujos relatórios foram estudados neste trabalho utilizam o método de 

depreciação linear mas fazem as correções recomendadas porque, conforme explica Abreu 

(2011, p. 1), desde 2008 as empresas brasileiras vêm se adequando a padrões internacionais 

de contabilidade, expressos pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/08 e pelos Pronunciamentos 

Técnicos (CPCs). A Vicunha Siderurgia declarou seguir as normas internacionais (IFRS) e as 
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norte-americanas (US GAAP), adequando-se aos padrões internacionais descritos por Tavares 

(2007, p. 77-78).  

Verifica-se estar a maior parte das empresas estudadas adequando-se às normas 

contábeis internacionais, conforme revela Passos (2009, p. 2) e todas estão revisando o valor 

dos bens do seu Ativo Imobilizado, usando taxas adequadas à sua real depreciação, nem 

sempre, como nos casos declarados pela Ferbrasa e pela CSN, coincidindo com as taxas da 

Receita Federal, que foram citadas por Galvão ([200-], p. 2-4).  

Das empresas com demonstrativos pesquisados, a Ferbasa, a Gerdau, a CSN e a 

Vicunha Siderurgia seguem as normas do CPC 27, que reconhece, conforme o Conselho 

Regional de Contabilidade de Rondônia (2009, p. 1) esclarece, a existência de valor residual 

nos bens na aplicação da depreciação e já utilizam o custo atribuído (deemed cost) na 

avaliação dos seus ativos, nos termos explicados por Aplicação... (2010, p. 1). A Usiminas, 

mesmo não fazendo menção a custo atribuído, reconhece a existência de ganhos ou perdas na 

alienação de ativos. E, de conformidade com o que expõe o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (2009, p. 3), as empresas que adotaram os novos critérios contábeis de 

contabilização deixaram este fato claro nas notas explicativas de seus demonstrativos 

contábeis, evidenciando a prática de critérios internacionais de contabilidade. 

A adoção do padrão internacional por essas empresas proporciona a elas as facilidades 

citadas por IFRS: Benefícios e desafios ([2011?], p. 1): melhor gestão por segmento, 

facilidade na tomada de crédito e nas aquisições e fusões, além de fornecer informativos 

equivalentes aos das empresas concorrentes no mercado internacional, o que facilita avaliação 

e comparação por parte dos interessados em sua atuação. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os componentes do Ativo Imobilizado têm período limitado de vida útil econômica. 

Passado este período, o bem deixa de ser economicamente interessante para a empresa. Ele 

vai perdendo valor aos poucos e essa diminuição de valor é registrada contabilmente como 

depreciação, situação prevista tanto na legislação fiscal brasileira quanto nas normas 

contábeis nacionais e internacionais.  

As normas internacionais (IFRS) baseiam o cálculo da depreciação na vida útil do 

bem; as normas norte-americanas, na quantidade produzida e as normas brasileiras, nas taxas 

admitidas pela legislação fiscal. A Lei nº 11.638/2007 determina que, a partir de 2011, todas 

as sociedades anônimas com ativo superior a R$ 240 milhões ou faturamento bruto anual 

superior a RF$ 300 milhões devem apresentar suas demonstrações contábeis de conformidade 

com o IFRS, adequando-se ao mercado internacional. 

As empresas brasileiras sempre tenderam a adotar as normas da legislação fiscal mas a 

prática atualmente aceita internacionalmente é controlar por registros auxiliares os valores da 

depreciação, o que já está sendo feito pelos principais mercados e pelas empresas brasileiras 

que atuam em Bolsa de Valores e no mercado internacional. 

Ao analisar os demonstrativos contábeis das siderúrgicas nacionais que têm títulos 

negociados na Bolsa de Valores, concluiu-se que a maior parte delas utiliza as normas 

contábeis internacionais e todas estão revisando o valor dos bens do seu Ativo Imobilizado. 

Mesmo a Usiminas, que ainda não adotou integralmente os padrões internacionais, reconhece 

a existência de ganhos ou de perdas na alienação de seus ativos.  

Adotando os padrões internacionais, essas e as demais empresas que assim 

procederem, passam a dispor de melhor gestão por segmento, de maior facilidade para tomada 

de crédito e nas fusões e aquisições e, por apresentarem informativos equivalentes às outras 

empresas que atuam no mercado internacional, aumentando a qualidade e a transparência de 

suas informações, facilitam a avaliação e a comparação de seu desempenho pelos interessados 
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em sua atuação. Além disso, atendem às exigências do Novo Mercado e da Bolsa de Valores 

de São Paulo. 
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